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АМЕРИКА СЛІДКУЄ ПИЛЬНО ЗА 
ПОЛІТИКОЮ СОВЄТІВ 

ВАШИНГТОН. — Американські політичні ко
ла добре11 слідкують за кожним політичним рухом 
Совєтів, зокрема тепер, коли між Совєтами і Німеч
чиною, як подають ріжні джерела, існує напружен
ня. В американських офіційних колах таке переко
нання, що совєтська армія не є настільки сильна, 
щоб пробувати ставити опір німцям. Тому, після 
всякої нравдоподібности, Сталін уступить перед 
Гітлєром та дасть останньому те, чого він захоче. 
Назагал таке переконання, ию Гітлєр домагається 
нових концесій на Україні і Кавказі, які то території 
потрібні Гітлєрови з економічних і стратегічних при
чин. До Вашингтону приходять звідомлення, що 
в тім напрямку відбувались і далі відбуваються пе
реговори між Гітлєром і Сталіном і в тих перегово
рах Сталін вже посунувся досить далеко, щоб від
дати Гітлєрови мирним шляхом те, чого йому.по
трібно. 

ОБМЕЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ АВТ. 
ВАШИНГТОН.—Департамент війни домагаєть: 

ся, щоб автомобільний промисл зменшити на по
ловину; щоб у той спосіб відпустити з того про
мислу людей, матеріяли і технічні сили, потрібні для 
виробу літаків, повзів і іншої зброї. Коли це насту
пить, то виріб авг зменшиться на половину. Той ви
ріб вже обмежений на одну пяту. 

ЗБИРАННЯ СТАРОГО АЛЮМ1НІЯ. 
НЮ ЙОРК. — Бюро заряду продукції поріши

ло в короткім часі розпочати збір старого алюмі
ній від цивільних людей. Бюро видасть заклик до 
всіх господинь, щоб вони віддавали на вжиток дер
жави старі кухонні начиння з алюміній, бо цього ме-
талю є в Америці обмаль, а його дуже потрібно для 

УХВАЛЕНО МЕНШІ ВИДАТКИ НА „ДОБЛЮ Пі ЕИ" 
ВАШИНГТОН. — Конгрес уХвалШ 'на настуїі-

нйи фіскальний рік значно меншу суму на „Доблю 
Пі Пй'. Ця сума виносить 875 міліонів долярів і вона 
має за завдання вдержати при роботі один міліон 
людей. При тім вивязалась в конгресі дебата, під
час яко'^деякі конгресмени хотіли ухвалення ще мен
шої суми, а також хотіли задержання старого зви
чаю, щоб по півтора року робітників з „Доблю Пі 
Ей" усувати на ЗО днів з праці. Цей раз застережен
ня відкинено і робітники можуть постійно, без пе
рерви, працювати. Критики адміністрації говори
ли, що в той спосіб „Доблю Пі Ей" стане сталою 
інституцією. Прихильники адміністрації говорили, 
що в наступнім році буде поверх пять міліонів лю
дей без роботи. Тепер є від сім до девять міліонів. 
Державної помочи безробітним потрібно, головно 
старшим людям, що перейшли 50 рік життя, бо во
ни в приватнім промислі не. можуть дістати заняття. 

СТАЛІН ВИКОРИСТОВУЄ ЮНІИНИЙ РУХ. 
ВАШИНГТОН. На судовій розправі проти 

трьох совєтських агентів, які провадили в Америці 
сонєтську пропаганду, замаскувавшись під книж
кове підприємство „Букніга". прокуратор відчитав 
уступи з книжки Сталіна, в якій він радить всім ко
муністам по цілім світі втискатись до юній, пере
бирати в них провід і робити з них інструмент для 
повалення капіталістичного ладу і до запроваджен
ня комунізму. 

ЧИЩЕННЯ ЮНІЙ З КОМУНІСТІВ. 
. НЮАРК. — На масовім мітінгу юнії робітників, 

запитих в летунській фабриці Брустера, приявні у-
хвалили резолюцію, щоб виполоти з коренем всіх 
КОМУНІСТІВ, які по юніях роблять лиш клопіт і на
кликають людей до непотрібних страйків. Серед 
приявни?:. робітників роздавались гнівні голоси на 
адресу комуністів і інших підривних елементів, щоб 
„їх вивішати". Водночас викинено з юнії вісьмох 
комуністичних організаторів, які в середині вертіли 
юнію і штовхали її до страйку. Чистка обійме вісім 
тисяч робітників згаданого підприємства. 

ПЕРЕСТОРОГА ПРОТИ ПІДВИЩУВАННЯ ЦІН. 
ВАШИНГТОН. — Директор контролі цін, Ліо 

Гендерсон, заявив, шо всі ті підприємства, які за
думують підносити ціни на свої продукти, краще 
зроблять, коли наперед звернуться до нього за по
радою, заки рішуться на цей крок. Недавно пять 
великих автомобїлевих компаній піднесли ціни на 
явта, але Гендерсон тепер їм каже, щоб ціни знов 
знизили до старого рівня. 

ПРЕЗИДЕНТ РУЗВЕЛТ ПОЇДЕ ДО КАНАДИ. 
ОТАВА. — Канадійський премієр МекКензі Кінґ 

•заявив, що в недовгому часі президент Рузвелт^від-
відае Канаду. 

КОРДЕЛ ГОЛ В ГОСТРИХ СЛОВАХ ЗНОВ 
ПЕРЕСТЕРІГАЄ ФРАНЦІЮ ' 

Секретар стейту Кордел Гол на протязі девяти днів вислав на адресу Франції ше олну 
гостру пересторогу, у звязку з її війною між нею а Британією на терені Сирії. Кордел Гол 
говорить, що та війна вдаряє своїм вістрям також в інтереси Америки, бо Америка постано
вила дати всяку можливу поміч у напрямку перемоги Британії. Гол далі гостро таврував по 

і імені заступника премієра Франції, адмірала Дзрляна і Пієра Ляваля, закидуючи їм, шо вони 
хочуть Францію політично підпорядкувати Німеччині. Гол ионоаио підкреслив, що Франція 

'дозволила німцям всадовитись в Сирії, звідки німці помагали іракській армії в її короткій 
| війні з бритійцями. Колиж ходить про те, щоб бритїйці вступили на сирійську землю, Фран
ція відразу виповідає'їм війну і боронить цеї території всіма силами. 

і НІМЦІ, ЗАТОПЛЮЮЧИ РОБША МУРА, ПОЛАМАЛИ МІЖНАРОДНІ І 
І ...•'. 30Б0ВНЗАННЯ 

ПІдсекретар стейту, Сомнер Велес, офіційно заявив, що німецька субмарина, яка зато
пила американський торговельний корабель 700 миль віддалений від берегів, поламала свої; 
власні міжнародні зобовязання, залишивши на широкім морі моряків і цивільних людей. Бо{ 
в 1930 р. Німеччина дуже охотко згодилась на міжнародне зобовязання, щоб воєнні кораблі,! 
зокрема субмарини, коли затоплюють торговельні кораблі, подбали про безпеку пасажирів* 

|і залоги. Морська компанія, до якої належав цей корабель, заявила, що на нім не було ніяких! 
воєнних продуктів, а він цей раз віз точнісько ті самі продукти, які возив до війни. 

В американських політичних колах сліди є побоювання, що відтепер зачнеться необме
жене затоплювання американських кораблів з боку держав „осі", що мусить довести Америку 
до дійсної війни. 

ПРЕЗИДЕНТ ТАВРУЄ БОРОТЬБУ В ЮНІЯХ 
Президент Рузвелт видав пересторогу* на адресу юній, щоб вони, в погоні за силою і 

впливами в поодиноких фабриках і промислових заведеннях, не лускались на внутрішну не
чесну боротьбу. Буває таке, що одна юнія старається рГжнимн неперебірливими засобами ви
перти іншу юнію з даної фабрики і перетягає на свій бік робітників. Це відбивається дуже 
зле на робітничій моралі і на продукції, та приносить шкоду робітничому руховії. 

БРИТІЙЦІ З Б О М Б А Р Д У В Р РУРСЬКУ ОБЛАСТЬ 
У НЕБУВАЛИЙ С П О С І Б " ^ ^ 

*,.......—,,... 

Ніч за ночю, кількома наворотами, бо 
найбільші осередки німецької тяжкої, воєнної 
ласти. Очевидці подають, шо теперГшне бомб 
сло таку велику школу, шо годі це рівнати з ч 
тали цілком низько, щоб могти влучно СКИД,І 
титись" за ту руїну, але їх налет зістав здерж 
тій, повітряній боротьбі німецькі летуни були 

мбарлувала Королівська Повітряна Сила самі 
промисловосте яка находиться в Рурській об-

ардування було на такі великі розміри і нане-
имсь подібним, шо було лосі. Бомбовози злі
ти бомби. Німецькі летуни пробували „відпла-
аний в Каналі Ля .Минім. По короткій, але завзя-
змушені вертати назад до Німеччини. 

В СИРИ ПОДІЇ РОЗВИВАЮТЬСЯ ПЛАНОВО 
Вправді' бритійські війська і „вільні французи" не посуваються вперед з таким поспі

хом, як це передбачувано, але проте постійно, день за днем, здобувають шораз нові пози
ції. Так виглядає, що иайсильніший спротив буде коло пристані Бейрут. Бритійці не ідуть 
скорим темпом вперед тому, що не хочуть проливати французької крови і переконані, шо 
уряд у Віші'таки стримає боротьбу і віддасть сирію брнтійцям. 

3AATAK0BAH0 НІМЕЦЬКИЙ ПАНЦИРНИК 
Бритійські звіломлеиня подають, що недалеко берегів Норвегії (.торпедовано німець

кий „кишенковий" панцирник. Є ним „Лишок", або „Адмірал Шер". Що панцирник зістав 
поцілений пізнати можна було по тому, що був вибух і повно диму, та шо він звільняв спо
рість. Тяжко було бритійським літакам побачити наслідки, бо панцирник JHKPHB себе ціл-
ковпю димом. 

ДУМАЮТЬ, ЩО ВІШІ НЕ ПІДЕ ПРОТИ АНГЛІЇ 
З Французьких йот, звернених з протестом проти Британії за напад на Сирію, видно, 

що Віші не хоче того конфлікту поширяти і готово стримати війну в Сирії. 

*&Ш 
МИРНА ВІЙНА.—Підчас недавних маневре - у лгорах стейту Тенесі пробовано цю 
155-міліметрову гавбицю. Жовніри носи:ь маски проти газу. 
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С0ВЄТИ ЗАПЕРЕЧУЮТЬ, ЩО Є ТЕРТЯ 
МІЖ НИМИ І НІМЕЧЧИНОЮ 

МОСКВА. Совєтський уряд уважав .за вказане 
дати обширне вияснення в справі тих поголосок, що 
їх подала світова преса про советсько-німецьке на
пруження. „Вияснення" подала совєтська урядова 
агенція Тас. У заяві кажеться спершу про всі ті 
ріжні вісти, звязані з німецьким нападом на СССР. 
А потім заперечується одну вість за другою. ї так 
Совєти стверджують, що є неправдою, будьтоби Ні
меччина поставила їм якісь нові домагання. Кажуть, 
що є цілком безпідставними поголоски, що Німеч
чина збирається напасти на Совєти, бо оскільки іде 
про совєтські інформації, Німеччина не робить ні
чого такого, щоб зірвати свій договір з Совєтами. 
А якщо є які військові переміни, то це є звязане з 
подіями на Балкан! Там, кажуть Совєти, були згро
маджені великі німецькі воєнні сили, які тепер треба 
перенести кудиінде. Але ці переміни не мають ні
чого спільного з совєтсько-німецькими .відносина
ми. Далі підкресляють Совєти, що вони провадять 
мирову політику. І тому є неправдиві ті всі пого
лоски, що говорять про якусь воєнну підготовку 
з боку Совєтів. Коли є що, то це є маневри, звичай
ні військові вправи, що відбуваються кожного року. 
Сказати, що ті маневри є рухом червоної армії, звер
неним проти Німеччини, є — глупотою. 

Пускають вісти — вороги СССР і Німеччини. 
Та найзамітніше є те твердження совєтської 

пресової агенції, в якому кажеться, що всі ті по
голоски про напруження між Совєтами і Німеччи
ною є роботою ворогів, тих держав, що хотілиб до
вести до того, щоб Совєти і Німеччина зачали з со
бою війну. Але замітним є теж і те, що в тій совєт-
ській заяві постійно говориться в такий спосіб, що 

^,ягідно- з.уаіни>и,' шформаїїі.і.^и". Це-да*?- 4і#>еь>-й*~ 
думання, як зазначує Асошіейтед Прес. 

ПОКАЗУЮТЬ „БЛІЦКРІҐ". 
МОСКВА.—В тому часі, як по світі пішли вісти, 

ідо вже цього понеділка готова зачатись війна між 
Гітлєром і Сталіном, в Москві, як подає Юнайтед 
Прес, німецька амбасада показувала рухомі образи 
про війну на Балкані й в Греції, а також про німець
ку участь у війні в Африці. Цій виставі пригляда
лись невтральні дипльомати і журналісти, пять со-
вєтськсх офіцирів генерального штабу, а також і 
деякі члени американської амбасади з військового 
відділу. 

ВІЗВАЛИ ДО МОСКВИ. 
БУКАРЕШТ. — Несподівано покликано совет-

ського амбасадора Лаврентієва на послухання до 
Москви. Але ніхто не знає, яка тому причина. 

НІМЦІ й ФІНЛЯНДІЯ. 
СТОКГОЛЬМ. — Так є, що вже тепер має бути 

н Фінляндії поважна скількість німецького вій
ська. А готово бути більше. Саме до цього має 
змагати договір, який має бути заключений між Ні
меччиною і Фінляндією і гарантувати ненарушимість 
фінської території. Наслідком цього „договору при-
язни" булоб то, що Німеччина моглаб держати біль
ше свого війська в Фінляндії вже цілком явно. 

ЦЕ ПОЛЯКИ ІНФОРМУЮТЬ! 
СТОКГОЛЬМ. — Звідки ідуть вісти про те,.що 

діється на совєтсько-німецькій границі? На те від
повідають польські кола, що перебувають у ДЦве-
ції. Вони кажуть, що тих відомостей достарчають 
польські організації. Поляки, що мешкають по со-
вєтському боці, мають часто переходити з наражен-
ням життя до поляків, шо жиіоть в Генеральнім Гу
бернаторстві й передавати їм вісти, які потім пере
даються далі. Ті вісти доходять, очевидно, до поль
ської інформаційної служби в Стокгольмі, а звідси 
передаються далі, зокрема до Лондону, до осідку 
польського уряду на вигнанню. 

КРИПС МОЖЛИВО НЕ ПОВЕРНЕ. 
ЛОНДОН. — Мабуть бритінський амбасадор 

Криис не верне вже на своє давне місце в Москві 
З того, що пише бритійська преса, можна вносити 
що ного не дуже радо бачили в Москві. 

ВЗАЇМНО СЕБЕ ОБДУРЮЮТЬ. 
ЛОНДОН. —Лондонський'„Тайме" тої думки 

т о Сталін і Гітлєр хитрують і взаїмно себе обду
рюють. Обидні сторони не бажають собі війни між 

-собою. Але одна страшить другу, щоб таким чином 
якнайбільше виторгувати. Та так є, шо в Англії'дані 
собі бажають того, щоб Гітлєр пішов проти Сталіна 
і тим перехилив Сталіна на сторону аліянтів 

m&z. 
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Foreign Money Order. 

„Між Українськими 
Націоналістами" 

(September ЮЗ!), by Wegiernki nominik. Minerva rnhlbbJng t o . . Ltd 
London, 1940.) 

( I ) 

Вступ. з н о в у ЦІ.ТКОВИ 
ковсЬкрго най 
лиш згадає од 

З Канади належить посилати іроші .інше на і. 
того розстрілі 
к;і. Чи було в 

За кожну зміну адреси планиься Ш центів. 
Адреса: "SVOBODA", Р. О. Box 346. JERSEY CITY, N. J. 

Побільше Розуму, Розваги і Поваги 
Живемо в такому часі, коли відповідальна люн 

дина обовязана,'добре рахуватись J3 кожним сказа
ним, а тимбільше написаним слоном, коли воно від
носиться до громадських та політичних Справ. Осо
бливо, коли не говориться чи пишеться від імені 
інших, якоїсь організації, чи ідсольогічної групи. 
Завважуємо, mo є такі одиниці, що цього не хочуть 
розуміти. 1 пробують, ніби як „представники укра
їнської націоналістичної ідеї", завдавати цій ідеї 
удари своїм політичним нерозумом, невйхованням 
і простацтвом. І Іризнаемось, що стидно про це пи
сати. Та мусимо про те надати ради загального 
добра в тому переконанню, що громадянство знає, 
як до таких справ ставитись, як треба .від цього 
відмежовуватись. Важкі часи дають лвичаїню добру 
нагоду пізнати патріотизм, характер і розум -тих, 
що в спокійні часи блестять коштом інших; а в скру
ті показують себе тими нулями, якими вони в дій-
сности є. Від таких „нуль" терпимо тут в Америці 
не тільки ми, але мають їх й інші народи. Ось ті 
нулі, не зважаючи ::а трагедію свого народу, 
„воюють" у тих народів простацтвом, гидотою. . . 
Тому не вважаймо себе якимсь виїмком, коли зму
шені ствердити, що таке в нас діється, що є. осіо-
няки, що для своїх брудних порахунків використо
вують навіть — українську націоналістичну ідею. 
Ми певні, що все те скоро пройде, як уже минула не 
одна гидота. Наша ідея така сильна, здорова і чес
на, що своєю чистотою прочистить наші ряди від 
того сміття, яке з ідеалами не може мати нічого 
спільного. 

Бо якщо комусь іде про якусь велику справу, 
а він людина розважна й патріотична, то хіба зрозу
міє, що про серіозні справи треба писати поважно 
й розважно. Не треба лаяти, а аргументувати. Су
спільні діячі, чи редактори, не є недоторкальні. їхні 
виступи, чи їхнє писання, підпадають під загальну 

**крнтІгку.-.Та ".вуличні сплетні",чи. „гострі!' прикмет
ники не є аргументами. І тільки серіозною критикою 
й аргументами зацікавиться широкий загал, бо від 
лайки і спліток він звичайно відвертається. На се-
ріозвій і пристойній ДИсКусїі зйскає ідея, якщо ко
му про неї іде, а не про що інше. Крім того, чим лю
дина культурніша, тим більше вважає на те, щоб 
поводитись культурно, як у звичайному так і пуб-
личному життю. Коли хочемо, щоб нас вважали 
в Америці за культурних людей, то знаймо, що після 
того, як ми Себе тут ведемо, судять тут теж і той 
український нарід, з якого походимо і якому хоті-
либ допомогти в його боротьбі за визволення. -Ось 
І тому треба нам виступати проти тих „переверне
них" голов, що не рахуються з американськими об
ставинами, ні з ириличністю, яка є тепер обовязко-
вою для кожного, що виступає публично під укра
їнським іменем, і наносять американсько-укр:пнсько-
му громадянству й українській справі шкоду своїм 
писанням, говорепиям чи своїми політичними ПО-
тягненнями. 

Появившася в Лондоні КНИЖ 
Іка піл НИНІШНІМ наголовком 

•і і. VKPiUHCbKV П|> 
іякої автором-є" Домнцк Вен-
гсрські (псевдонім)., описуй 

(втечу перед німцями В ГИЧ 
'днях, коли іачалась німецько-
І польська війна. Автор втікам, з 
(Кракова на схід і опинився на 
українській землі, в украпи і,-

|ких селах, коли там ще була 
польська влада, а також був 
гам і в перших днях бодьїцс-

іницької влади. Про цс він tra-
дує в ріжниХ місцях книжки. 
Тій т р а в і присвятив він теж 

;і окремий уступ и. н. ...-Між 
і українськими націоналістами" 
І (Among the Ukrainian Nationalists. 
і pp. 122-135). Внсказані гам 
і думки і вражіння t того роду, 
Шо вартує. Щоб л ними поша

на ШЛЯХ МоС-
іалізму. Хто 
м словом про 
it му в С'ССР. 
• п . як зрадііи-
'лійці ЩОСЬ та

кого як Харків* кия процес, де 
тисячі україїіи н. включаючи 
добре знаного професора 'Гру-
шівськОго, оо іпуваченого в 
„саботажуванню"? 

І Іоліьща, бс 
нила повно і 
націонал ьносі 
жава їх не п< 
країнці тенор 
ти німецької 
Москва стара 
нути українці 
го не тому, : 
ЦЯМ... 

Я пішов* л< 

умніву, попон-
••махів супроти 
і. Але яка дер-
івннла. А чи у-

боряться Ііро-
інвазії? Якщо 

ься тепер обер-
иротн поляків, 

б ПОМОГТИ ИІМ-

костсл та церква стояли іюбіч 
себе, й де було багато міша
них подруж. Вогонь - спричи
нили українці. В ночі українці 
обстрілювали польську кінно
ту, яка переїздила селом. 

Ми приїхали до Красного. 
'По дорозі зводили МИ довгі 
'бої з українськими повстанця
ми. Дороги були забарикадо
вані деревами, поперевертани
ми самоходами- Всі мости бу
ли повисаджувані у повітря. 

. Ьольшевнкн маніерувади на 
Львів. їх перший відділ иов-
зів проїхав саме попри Крас
не. Тут і там. лл допомогою 
сонетів, повставали українські 
революційні комітети. Туг і 
там одні одних розстрілювали. 
На одній хаті я бачив, як нові-

КОМТРОЛЯ ЗЛОДІЙСТВ 

..Вії і і" t II. квітня жала- кар. на сиоруЖення нової 
юи. „поселити контрольно- шахти. Коли її було викінчено, 
ревізійну роботу"' t обгруи- показалось, щ о ніякого .вугля 
товують це жадання наступ- в цім місці нема. Перевірити 
ними прикладами пишучи: справу не далося, бо колннГ-

,.ВІДСУТНІСТЬ суворої фінан- ній бухгальтер зник викравши 
сової дісципліни в торговелЬ-- в с і документи. Недавно фінан-
инх організаціях провадить еоні органи перевірили енра? 
неминуче до споневірень і кра- ви 65 медичних установ мі-

орік торговельні орґа- ста Сталіна. В більшостей Л І Ж О К 
нізації Сталінської обласні.працівники сполучали 2 3 і, 
споневірили і розікрали понад ; 1 чавіть 5 посад в руках од-
1.5 міліоии карбованців. Об- "in особи. І не тільки лікарі. 
ласиа управа паливного про- В грудні було виплачено куче-
мислу витратила понад 30,000 РУ стації скорої допомоги 

' (рятункової) Вабуніеву плат
ню за <> посад, які він нюи 
сполучав. Навіть бухгалтери 
медичних установ дістають 
при 8 годинах праці платню 
за 2 і 3 посади..." 

Отже і фінансова госнбдар-

ійомити нінрїний загал. Тому і та. Вій псяр! 
передаємо і\. оольїпевнки 

Удар зо сходу. 

вого командам-
вірити в це, що 
пінили окупу

вати Польщу. Він дальше ду
має, що воїн; прийшли иома-

ироти .німців." 
яку ціну діста
не до Львова". 

гати полякам 
..Мусимо за 

Коли ми прибули до Раде- ТИСЯ чим ско 
Іхова, серед місцевого населен- сказав капітан. 
іни та втікачів кружляли фан-' „Таж ми не чаємо бензини!" 
Ітастичні вістки. Говорено, шо „Ми мусим її дістати за 
і в Німеччині Вибухнула рево- всяку ціну", 
і.тюція. що Гітлера вбито/ а т а напруження збільшилося 
Італія виповіла Німеччині вій
ну. Хто поширював ці вістки? 
Вони цілком певно мали дуже 
шкідливі наслідки, бо никли -

з кожною хвилиною. Темііа 
ніч спала на місто. На вулицях 
ТУТ і там несуться оклики 
„Хай..живе тільна Україна!'*'. 

кували самопевшеть саме тоді , 1 $ зрозумів, лю цс значить. Це*ре'*узброєш". Почалася п р а - | д 0 большевиків було також 

[нстинктовно ВІДЧУВ, що не кі-
валн побіч себе: червоний п р а - н с и ь „.„„<„- „„••„,„; > І К т : , к и ж 

йор та українські національні к і ц с ц ь нашої незалежності!. 
барви, жовто-блакитні.,. Яка вкінці І І а с окружилй бо.ть-
страшна комбінація! лпевикн. Ми не мали вигляду\ 

Ми ночували па іїоЛі, нсда-іна ніякий ратунок, тому під--
леко залізничого тору. Ніч бу- далися. Большсвики обіцяли, ка міста Сталіна показу*: се
ла холодна та почав падати. шо заберуть від нас тільки п с наскрізь гідною імсии сво? 
дощ. Дехто з нас пробував| зброю, а відпустять нас -зо всі- г 0 В И С о к о г о опікуна. Але й 
спати під деревами, а інші ми іншими річами домів. Як „,, j H U , f f X містах України кра-
держа.ін варту. Нам донесли, дурними були ці, що їм ш>ні- л п ь очевидно не менше, як 
що липі один механізований рили! Та проте міг Не хотіли 
бод,ьшевицькнй відділ нору- здати зброї, а почали на 
шуетьсн в напрямі Львова.(швидку руку нишити 0. зако
нам було ска,зио, що больніс-1 пуватн револьвери і інше. Нас 
вицькі старшини поводилися <>кр\жила советська кіннота 
по приятельські, з поляками.іта повзи. Почалася справжня g j ^ g н 

Сподіваний панцирний поль- грабіж. Дикуни пообдирати р і 1 Д ( ) К Святкування ювптеїв. 
ськпй поїзд не надїхан. Чули;нас з усього: з годинників, ««- , , ц | м зазначуеться vpitfo-
ми тяжкі вибухи й скоро доні- жик.в, иашросниць.. пер та ш - , в о | Ц 0 C B > I T K V H . l i i m i р і / К І Ш Х ,„. 
далися, що сталося. Це летіли; ших річей. в и д С Ї В п р и Г ; а . ю ,, п 3 м , р „ 
в повітря мости та залізничнії Цілу ніч нас Держали під го- с п р а в ж и ь о ї І І 1 ) 1 І К Ч Т И < б о свя.-
шлях. висаджені питою ко-лим небом. Ми тряслися віл K V U ) T I > свої вжилеї установи, 
люмною. зимна. Інші вояки, шо були 0 р П ш и , щ і 1 і підприємства і .ю-

Рівночасно на наш-баталіон т а к и м » вязнями як я. були О Д И І І О К І о с о ( 5 н < „,„„.,,., з-% 

напали українці, які були д о б - | п Р о с т , • п о л и П , х н < £ нідпощеиня ш . , - ; • 20-рІчін, без ю н и 

це видно з подібних дописів. 
Верх глупої н або советські 
„закони" на 200 років наперед. 

,.Ііістт" з 12. квітни подають* 
що Раднарком СССР і ЦК 

коли Польщі готовано Д р у г и й j „ C B H 0 українські націоналісти, 
удар ззаду. 

Хоч німецьке радіо голоси-
заохочені до повстання мос
ковським раІ ом, почали ор-

10, що Варшава впала, проте] ганізувати ргврлюціґнй ннсту-
сто-лнця героїчно держалася. п и - Але їх зусилля на-початку 
Львів також успішно боронив- були менш усніїиними, голов-
ся перед німецьким напором; и о " ° містах, де поляки та жн-
здавалося, шо на фронті в і й н а . д и творили більшість. Укра-
починае ставати позиційною, иіськнн радикальний рух знай-

Та проте всі дороги були 1 , І О В симпатнків тільки серед 

пильна битва. Українці, ма
буть іііччіо, заосмотрились \ 

іуже просте. „Вони не мають 
Зога", „Це кінець Польщі". 

в\-

лу на це з боку урядових уста
нов, видаючи на це значні су
ми державних грошей г жада
ючи від уряду ордери і меда-

буквально завалені втікачами. молодих селян по селах. Я 
Я приступив до одної групи з д а в с о б і афаву, що аґітато-

' ;ж-гя<7^органідувати пов-

великч скі.іькісгь амуніції. Ми »'* ж , и к и виглядають як 
и и п . н і і і їм. -і іі-і r v n К о r u m . . .ЛИЧИНЦІ . . .ЬУДСМО ТСІІСР І і р а - , , , , -
ннцоф.і.інія \\л схід, ио.іьші- *;•:!•-"• • . , . ' ' лі для юбі.тярів. 4Цоо принц 
пик-ін піг> ні* r.v-in іітгоміпіі. .нюватн ДЛЯ ДИКУНІВ., IT. II. 
никін щі ні оуло, натомісць ^ нити це, закон дозволяє свят 
німці вже були в Рані Руській. .Нас загнали як .худобу аж 
Наш баталіон розлетівся. Ча- під Вуськ. Там ми були вже 
стину розброїли большсвики такі вимучені та голодні, що 
в Краснім, друга частина по- відмовились іти далі. Двох ко-
далася па полуднє, а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , , а ко™* кожні 50 років. Щодо великих 

людей, то належиться святкл 

кувати юнилсі визначних лю
дей і установ та підприємств, 
що на це заслуговують^ лише 
в дні 20-, 50-, 100-ліття і далі 

людей та за 
„Звідки втікаєте?" станин вже :на другий день 

Група маліла з кожною хвили- До села. Вкінці прибув совєт 
Ійрю. Пополудні нас засипано;ський повз. Усі ми думали, що 
ГуСТИМ-ВОТНеМ: > ^ ^ ^ » » V * » ^ ^ t ^ W C - i i * ^ P ^ 

[це вже не повстанці, а пра - і М н були так виселені, що не . | - " _ - . " . . . . . ._ 

внтн день їх смерти (не наро-

. . . І І І І Л К И U l l n d c i c r • 1 • J 1 •**• »"»v. «»- ииочиїїці, а про- —•• "J'*n •*»•» u«vv«v"i, щи «и. 
„Звідтам, звідки надходять R o n M могли легко дістати уз- вйльні совєтські війська. Над зважали вже на ніщо. Вийшов 

большевики!" 
„Не розумів), що 

чить!" 
ІІС 

броєння. бо арсенали були 
слабо хоронені. 

і'ано ми одержали дальші 
„Червона армія переступила новини. Лиш трьох жовнірів 

границю. Наш граничний кор
пус вже бється з большевнка-
ми". 

Я не хотів вірити в це. Я не 
міг зрозуміти спочатку, але 
таки зараз переконався, що 
ця страшна витка має потвер
дження:-з усіх боків. Вольте 

з цілої групи, післаної за бен-
піноіо, вернуло живими. Во
ни прийшли без самоходу. Ук
раїнські повстанці напали на 
них біля Вуська та розбили їх. 

„Чим вони нас обстрілюва-
.їй?" запитав капітан. 

,.,Скорострілами. Всі- інші з 
нцьке радіо твердить, що на "•""«>• групи вбиті або ранені. 

Д\и почали відстрілюватися, а-
ле б\.ю темно". 

н), 200 роках і 
далі кожні 100 років, видавати ІГОЛОВОЮ пролетів совєтський1 комісар та почав до нас про-:„„ ' 1 * - * гроші і на це можна лише t літак та розсипав летючки в мовляти ломано.ю польською ' п . . . 

польській мові. Я прочитав мовою. Кількох зиоміж нас **тмУ ' аднарк«.му і ЦК пар-
летючку! Писалося в ній, що знало московську мову. Вони 
червона армія прийшла внзво- почали сваритися з ним: „Ви Пригадується анекдот про 
лити Західню Україну від трактуєте вояків гірш худо- одного пана, що мав 90 років 
польських капіталістів та та- би", „Це так ви дбаєте за про-. ' купив собі папугу, щоб ію 
кож звільнити Польщу від ні- лєтарів. к... сини", „Ви гірші бачити, чи вона справді може 
мецького нападу, щоб втілити від німців", і т. п. • жити сто років. Поза тим трі 
її До Совєтського Сокізу. В іі'і-”і Вечором ио 2'1-годишнй і о- , , ; | признати, що номисл кра-
тересі миру підписано угоду лодівці тіам дали большсвики , т и Державні Гроші « нагоди 
між Німеччиною та І'осією. по кусневі хліба... Та я не зів трьохлітнього ювилею зло. 
Війт почали західні и.іюто- свого. Я мав плин і тому схо лв'ет" цілком не мни vh нра-

схід від Сяну нема поляків, а 
t лиш українці та білоруси; 
ВольшевиКй кажуть, що ГіДуть 
„визволяти українців"! А що 
роблять Совєтн у себе? Чи задержалися 
можна говорити про вільну "і" горіло, 
Україну в-СССР? Москва стала пол.ьсь» 

Ми .вибралися в дальшу до-
о| \ . І |м двогодинній їзді ми 

в якомусь селі. 
Це було мішане 

українське село, ;ц-

крати Англія та Франція, вав хліб па пізніше. 
Вони «-: відповідальні за нсніа- (Опісля автор, разом з дру-
стя Польщі. Совєтський Союз , - и м вязнем. тікає ніччю та не-
бажає увільнити Польщу від рекрадаеться українськими се-
капіталістів. лами, ідучи в напрямі мадяр 

Я не мав часу роздумувати ської границі). 
довго над змістом летючки. (Далі буде). 

цюєп.си, так і смиїку* і и я . 

ІВАН ГОРИШІВСЬКИЙ. 

СПІЛЬНИМИ СИЛАМИ 

1 

(ПЛЯН МАЙСТРА ДМИТРА) 
Історична картина з життя львівського братства 

в XVII. в. 

(7) щшмтт^ 
Та в усім цім була дівоча не вікно надслухує, чи не ію-

иолітика. Коваль Гордій, де чує чого про себе, 
тільки міг. усе наближався до А три парубки попоїли, ви-
Ганусі. Якось так траплялося, пили пива й говорять поти-
піо вона стрічала ного мало не хоньки, не як три веселі иа-
що-день, то під хатою, то ца рубки, а як три заклопотані 
вулиці, то в місті. І все своїми майстри. І гіе про Ганусю, а 
чорними очима вдивлявся в про громалсьйі-яіла. 
неї, немов вугликами нрнпі- Надумав я таке, почав 
кав. І мило було і страшно. А Санич: я не хочемо марно 
раз як здибалися на перелазі, пропасти, мусимо знайти собі 
хоиив її за руки й насилу по- місце, де можнаб було нрода-

про себе, відізвавсь і ордін. 
кузня в мене неабияка, сво

їми ножами я міг би цілий ри
нок повикладати. 

Отак у всіх" нас. закін
чив Савич, краму всякого 
багато, і ще більше можемо 
виробити, а тут у місті.не да
ють нам його продати. Треба 
шукати іншого місця. 

Кудаж рушитися? Хіба 
за границю? 

Так і я думав, ні і ра-
ііицю! 

Що ти кажеш, Дмитре, 
куди за границю? 

А хоч би п на Молдаву! 
Справді, на Молдаву! Це 

Вриготови. 

А мої дід., про те тільки! І я з вами, товариші, Але приятелі ирймбсТилнся 
її говорили. Що про Молдаву. промовив Григорович і подав знову під яблунею її почали 

сказав Григорович. з (приятелям руки. 'розмірковувати, як виконати 
двацягь разів там бували, все Дмитро радий, обіймав то Дмитрів плин. 
* великими заробітками їзди-'одного, то другого, 
ли. А тепер самі тільки вірме-j Побачите, казав, 
нн їздять, нашим не щастить.ііцо нам пощастить, і з нужди Минуло дна місяці. Серпень 

Дмитро аж скочив: виліземо, і забагатіємо, і слав- вибрався дуже гарячий, були 
Як не щастить?! Ніхто й ні станемо. Хіба ми не молоді, великі спеки. Але в міщансь-

Не пробу*: їхати. Так завелося, сили в руках* не маємо? Иапе- ких варстатах горіла робота 
що івідн говорять: тільки вір- рекіо усім бурмистрам ми до- як би це були дні холодні, для 
меНн до торгів годяться. А не кажемо свою. роботи приємні. Всі готували-і 
неправда. .Не тільки вірмени 1 Гануси .потайки в вікно за- ся на молдавську дорогу", 
й жили торгувати вміють, а й глядала, що гості з братом у П.їин майстра Дмитра немов 
наші потраплять. Давніми ча- садку роблять. Вачи.та. як си- позачаровував усіх. Спершу, 
сами наші міідани цілими та- діли й балакали. над чи- як воно звичайно буває, всі 
борами їздили, то на Молдаву, мось звнчайЬим радяться. До- кричали, що він не вдасться, 
то н.. Ііілезьк, до Гданська, бре, іцо не про неї справа, не і Дорога далека, небезпечна, і 
Вільні.- відваги, сміливости іхоті.таб іще віддаватися, іти з можна наскочити на татар, на 

ВПИСУЙТЕ СВОЇХ ДІТЕП 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОЮ СОЮЗУ І В 
ТАКИЙ СПОСІІІ ЗАВЕЗИЕ-

ЧІТЬ ЇХ БУДУЧЧИІІУ. 

щоб своє доказати. І щоб зне
охотити юіо, хто Добро Заду
мав! 

Але ці недонірчиві іранля.ти 
й на таких, нір, їх ґяжко було 
зпанте.іичитн. Савич. Гордій і 
Григорович стоя.їи при свойо-
му плині, як мур. Рішилися, й 
поїдуть. Поїдуть самі, чи схо
че ще хю їхати, чи иі. Звілкиж 
гроші візьмуть, на сировину. 
на перевів Це вже їх справа. 
І роші будуть безпечно. І ВОНИ 
поїдуть, за ВСЯКУ ціну поїдуть. 

(Дальше буде). 

й не так далеко, 'їздять туди мали-.'то й щастя їм сприяло, хати, кидати це господарство, опришків, увень крам пропа-

D3S цілувати хотів. Але-Ганна ви- вати те, що ми виробляем*о в 
дерлася йому. І від того часу наших варстатах. Виробу вся
ка нього гнівається. З дороги^кою. Богу дякувати, t в нас 
йому сходить, а як здибають- чимало. Ось хоч би в мене, ди-
ся, не говорить. Що собі та- ніться: всі плоти пообвішувані 
кий коваль думає? А Дмитро шкірками. А готового краме 
йому прихильний, приятелює м а ю 3 ° л в ; , вози.-самих п.аирк. 

• , ,. в мене таксамо, - сказав 
з ним. І чого тепер із ! рнгоро- „ і 

1 ' / кушнір Григорович, - повна 
вичем прийшли, про що: м а - , к о м о р а > місця вже нема де щр 
ють говорити? П о р а є т ь с я ( Г а - І п о к л а с т и 

нуся по хаті, а через відчине- А щож я скажу, товариші 
-V 

вірмени. 
• і наші їздили давніми ча

сами, . захопився Дмитро. 
Як я ще.малим хлопнем був. 
пригадую собі, батько мої < 
шапками до Я 
їздили. 

А тепер! Тифу! Один раз ко- для неї таке любе й миле. Не- де. І кошти дуже великі, ніхто: 
•ірому, І„ не вдалося, може, і з; хай собі радять, добре так у не спроможеться на таку. доВ-і 
його впни, а вже всі плачуть: садку, в холодочку сидіти...ту подорож. Фїрмани дуже до
ми до торгів не вдалися! Але аж злякалася Гануси, ко- рОжаться, поставлять ціни, шо; 

Коваль Гордій дивився пали побачила, що Дмитро ско- всім відхочеться'рухатися зі 
до Галацу!'-) Дмитра .ї радісно посміхався, чин і почав кричати! Спокій- Львова. А харчі, а втрачений) 

v"і-рах люблю я, Дмитре, ний він, тихий, але як роз- час! І хто там знає, які ціни.' 
як ти так сваришся! Інший ти, гнівається, не дай Воже! А во- будуть у Молдаві. чи буде 
як наші стари шо тільки парі- ни сваряться, руками розво- зиск, не втрата. Нехай їдуть 
кати знають; а діла бояться. інгьТ'Щб це таке? Чого вони ці молоді очайдухи, ні один* 
Ось Гобі моя рука, /Зіікладаі так попивалися? Але це знову поважний ремісник, ні купець! 
мо спілку, поїдемо а крамом щ о : подають один одному ру- на таке не зважиться. 

дави! |ки, потрясають сильно, обїй- ; Та говорили зпочатку. Які 

' - ) ЯСІІ '.-і", і ."іі.іьішіх vtivi 
сучасної Румунії (І по ніс, мешкан
ців); > Х\'ІІ. сі. стікиїця УЬ'.і-
данії; І ,і !.іц Ko.titiuitiii ,.Н.цшй 
Галич", ІКЧ-,ІН галицьких бер.іалникін 
(воєнно-промнслоііа людність пал д.і-
.іішнім Дунаєм > XII. ».). горговель- ДО >ч> 
не місто над Дунаєм. Треба сказ 
що в XVII. в. були.дуже жнні ано-
еннії Молдавії І Україною сильно потрусив, 

• 

Схопив за руку 1 Дмитра , | маються! Сміються, такі раді, і хто хоче чужу думку знищити. 
) веселі. Щ о їм таке? .то все багато знайде способів. ' 

ЕДВАРД В . М А И Е Р С , 
капітан . .Робив .Мура". 



ч:ш" СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 16-го ЧЕРВНЯ 1941. $ 

НЕ ЖАЛУЙ ЖІНОК АНГЛІЇ.,Чехії або яко державу, скон-
„Манчестер ґардіен" п е р с .ФеДеровану з Чехією, або «а-

друковуе з,.Вашингтон Посту" І в , т ь я к ^ ф е д е р а т и з Ма-

УКРАЇНСЬКІ ПОСЛИ В КАНАДІЙСЬКИХ 
ПАРЛАМЕНТАХ 

ПОСЛИ ДО ПРОВІНЦЮНАЛЬНИХ ПАРЛЯМЕНТІВ. 

15. Ф. ВаврикІв, учителі,, ви
ораний послом до провінції), 
пального парламенту з окру-
'•I І ім-іі, .17. липня, 1931)., дру-
і ті рад 22І квіти ИЧІ. 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ЛАЛЬША ПРАЦЯ НА 
ЬИЗНЕСОВІМ ПОЛИ. 

До 
поему ПІД таким наголовком, ^ " н о ю . При вирішенні до-

В останнім вірші поеми п>: J' К а Р п а т с ь к о . України треба 
вориться: „Не жалуй жінок!6 

Англії, бо вони бачили поза 

, ( і- Орест Жсребко, псршиП 
• • [українець, що скінчив \*нівер-

|гн Вікторія при загальних ьи-|-игст v Канаді (НИЗ. році) н е н о на>зад до 
м послом українцем Г і о Р а х , 8 - липня. 1921. року зїш:Лраниіі послом до нровінціо- Укравдських Бизнесменів у Ню "1« "° Укра 
інціонального нарля- п аІ 1 Т І І 'Злучених Фармсрін Ал- пального парл/ямснту в Сас- П о Р к > - Я к кожна організація. £ , 3£™ навгп 
в Андрій Шандро. Він б е Р™ (Ю.Ф.А,). був послом і качевані з округи Редбері іня т а к ' с У ; Б - мусить початко- У- ь- ие пол 

1. ;Андрій Шандро. 
1 Іерши 

провінціона 
К і вона граничить з Україною, і був. вибраний послом до про-до 1925. року 

заслону, бо для них смерть 
уже більше не є дивним, ляч-і 

котру від Польщі забрала р0-|ВІНШОнального парлямснту в «. Микола В. Вачинськнй, у 
червня, 1938 
17. Юрко В о їй і, і н, ді •ржав

ая. 

ля,е. Одні думають собі, пір ие 
організація виключно гросер-
ників. Інші підозрівають, що 
це якась лапка на бизнесменів. 
а ще інші помахують голова
ми та кажуть, що все це роз-

Кілька місяців тому нривср-' 1 1 0 4 1 1™ тому, щоб задоволити 
життя Союз амбімію деяких одиниць. О.Д-

раїиськи друкована 
навіть закидає, що С. 

ітична, „націоналІ-
во переходити період ріжних стична ' організація, 
дискусій, вагань, балачок, не-1 З того всього виходить, що 
довіри, не лиш з боку самих між нами є ще чимало таких 

ним страхіттям, про яке треба! 3 ц и х с л і в а в т ° Р к и та голо-1 
забути, перед котрим треба ! с , в критиків про цю книжку 

Алберті 17. квітня 1913. року, цитель. вибраний послом до и урядник, вибпан 
.із округи Гвитфорд. ЙОГО ви- провінціонального парламенту іо нровінціої,альНого Щ™ ^ М ? ї " * * сусп.льности. одиниць, які, заки беруться 

бір був уневажнеиий через де-V манітобі 3 округи ФишеР:іменту в Алберті зокруги Всг- £и українських щось критикувати, не ..рові 

ховатися..." можна вносити, що англійська 
Людину, шо має відвагу н о - | о п і н і я и е з о в с і м схиляється до 

глянути смерті в очі. не м о ж - | Р е с т а в Р а ц и д а ш і і х г Р а н н ц - ь Че
ка жалувати. П о ж а л у в а н н я г і д - і х о с л о в а ч , , и н и и Польщі. 
ним є той, що смерти боїться. 

ЗГІДНІСТЬ ІНТЕРЕСІВ. 
У половині місяця травня 

ЦІСАР ПРОТИ ФЕВДАЛІЗМУ? 
У своїм заклику до своїх 

; підданих з нагоди повороту 

які зловживання підчас виоо- Другий раз був вибраний зіревил дня 21. березня, 1940. В знесмеНів в Ню Норку, і то дають якелід справи. Але вони 
рів, одначе в доповняючих ви- т о ї с а і і О Ї . о к р у г и 2 8 . червня.і кілька місяців Войтків з р с з и г - Т г ^ г ' Щ ° в ж с ' ш , и с а ; , и с . ь почувають себе якимись упри 

•до С. У. Б, не виробили собі вілюванимн сторожами борах, що відбулись в тій о- J927., третій раз 16-го червня. |нував з посольств; 
крузі 15. березня 1915. року, \§щ а Д І І Я 17. . 1 Ииня 193fi 
Шандро знов був вибраний р о к у Бачшїський був вибр:і 
послом. н н и .юсом четвертий раз. і ня 

При наступних загальних т и н р а з 22. квітня, 1941. 
провінціональних виборах в 
Алберті 7-го червня, 1917. ро- 7- Михайло Роецький, фар 

,„ „, , на"1 д о Е т і о п і ї абісинський цісаріку. Шандро був вибраний WP* вибраний послом до про 
ТайлеСелассі каже між іншим:|вдруге, тим разом через ак- вінціонального иарляменту Bj"«.l-Ml. Це перший українець 

„Я постановив збудувати по-ілямацію, бо він був тоді v він- М а "поб> з округи Гімлі дия;«иораниі) на носкі в Вінніпе-
діється тепер, у половині ч е р в > а ж н У иентральну армію, що-|ськовій службі. '«• липня 1922. року. Був ио-іГУ. 
H j l 'би розвязати февдальну си- Третій раз Шандро був ви- с л о м д о 1 J - ' * РокУ- 19. Іван Соломок, адвокат. 

.Відомий знавець російських | с т с м у E T j o n i r - |браний послом з тої самої о-| 8 . Михайло Чорногус. фап- вибраний послом до манітоб-

гро-
і в користь Точного погляду на діяльність мадської моралі і громадських 

м негра ,іова. який провалив- j н а завдання с в о е ї організа-'справ. Фактично вони є шкід-
ся підчас виоорш у своїй окру. Ц І Т . Там нема чого цьому диву-;никами, які 

ватись. Таке буває в КОЖНІЙ, не з ціллю 
18. Степан Кравчук, учитель, 

був вибраний послом до'мані-
гобського иарляменту 22. квіт-

критикують все 
помогти справі. 

нруженя відносин між Німеч
чиною й Росією. Зовсім, як це 

справ Сер Вернард Парес пи-І Ц н м и словами цісар прн-
сав тоді в „Манчестер Ґадіе- з н а е « щ о февдадізм стоїть на 
ні", що він не сподівається; перешкоді для розвою вій-
скорого зірваний відносин м і ж а ' к о в о ї сили. Слова замітці 
Німеччиною й Росією. Одна-і т и м« б о февдалізм це була си-
ЧЄ, ВІН НЄ І іереЧИВ. ШО ДО т а - ! С Т С М а ПОДІЛУ ПОСІЛОСТеЙ Й 6 р - ш и м УКраііи.рііп« •iw<"vm і» ч«- | 
кого зірвання може прийти в ! Г і Ш І З а и ^ в ; , а д н . шо'власне ма-і^ій Вритійській Імперії. Всі 
майбутньому. На його думку,і л а на'цілі організування обо-|три рази був він вибраний 
Гітлєр хоче'від Сталіна укра-|P°m<,краю. . . ,л 
їнську пшеницю й кавказька 

круги дня 18. липня 1921. Р«-[мер; вибраний послом до про- а , к о г о иарляменту 22. квітня. 
ку, але його вибір був у и е - : в і і щ і о 1 і а . , ь н о і . 0 парламенту в И м 1 - н окрузі Емерсон. 
важнений через зловживання длберті з округи Гвитфорд І ^ ' в а н Стрик, учитель, ви-

нанкультуршшіи організації, тільки за всяку ціпу знайти 
Во щоб в багатьох членів ви-1 чорну пляму на кожнім хочби 
робити на справи один йог- найкращім почині, 
ляд. а далі витворити в HHXJ СГ У. В. не бажає мати в сс-
охоту і завзяття до праці, на бс такої збиранини, якої зав-
те треба довшого часу. Іданням є лише шкідливе кри-

Завданням С. У. В. попри ти кування. Він хоче мати чес-
моральні корнети, які внпли- них і здорово думаючих чле-
вають для кожного члена да- иів. без огляду на величину їх 
ної організації вже хочби то- бизнесів, а також без огляду 
му. шо вій є організованим на їх релігійні чи політичні пе

реконання. Ходить про те. підчас виборів. ; Д І І Я ,о, л и п н я , , 9 2 3 . р 0 К у . Ву„'М^”Пій до наиітобського nap-\"™«°», * "* ділком практич- ^«»-« и "- ;^*»™ "Р» " • 
Андрій С. Шандро був п е р - , л о с , о м а о 1 9 ' ^ року ” ' |-««*«снту 22. квітня в окрузі Ст. И|> а С а ме поправити долю шоо вони Оули чесні і xapah-

шим українським послом в ці- ' ' " . іКлемент. ' матеріальний стан наших терні, та щоб були льояльш 
9. Ізидор Ґоренький, \чи 

^ітель. вибрашій послом до про-" 2 , - Михайло Лучкович, учи-
, •вінціонального иарляменту гель, ннораинй послом до до-

:иоходить з Вуковини, а до 
нафту. Він хоче цього скоро, j БУДУТЬ ЖИТИ ЯК В АФРИЦІ.!"^ гфн,хав з родичами м а - - ; ^ „ ^ ^ \ ш - - у 

М Алберті -з округи Гвитфорд «нияльного парламенту в От-
дня 19. червня. 1930- РОКУ. | Т а в , 3 9"Ф>'ги Вегревил, Албер-

бнзнесменів, а також бути ма- супроти Злучених Держав А-
теріяльно корисним для цілої мерики. С. У. В. не є. ніякою 
СУСПІЛЬНОСТІ!. 

Щоб можна було зачати чи-
політичною організацією. ТО
МУ в особисті політичні погля-

американськни ко-и рооить натиск на носію, і Відомий 
Сталін буде мусітн скоро рГ; респондент Неглі Фарсон, ко 
шитися. Можливо, — припу-І трого обсер 
екає Парес, шо Сталін жде , ; e b K V „ацифікаці_ 
чи Злучені Держави приступ-іу к р а ї н і п е в н о стоять у иамяті | т о 6 

ЛЯТІ 

та, дня 14..вересня. 192К. року. 
' 1 И М хлопцем. --'•' • г- | Дня 28. липня,' 1935. року М. 

2. Т. Д, Ферлей. нотар, ви-І ^ . П е т р о „ М Н С Ь І * І В ' :

а ^ К а Т 1 « г 1 > ' ' к о в и ч був вибраний' по-

сто практичну роботу, треба д и с в о , х ч л е н , в н с "тручаетьси. 
Ні один бизнесмен, коли він и наперед якелід зорганізува 

тись і приєднати до організа 
ції увесь бизнесовнй Шк пп«, по,,>раниГі послом до нровінціо-1 вибраний' до пров.нц.онально-; с ) о м v i / А т о і с а м о ї ;Ціі увесь бизнесовнй елемент 

ZZ „ Т ч ^ Н . М пального иарляменту в. Мані- г о иарляменту в Алберт. з о- ; П ) . ^в'послом до 1935. ро- В ^ ' « и в ш " Д° організації, ко 
vamio на ^ахіднін nu,Jru г;.,,': І 1 П І І ,.. круги Вікторія дня 19. червня. L„ жнии дістане нагоду в перши 
> стоять У иамяті т о ° ' 3 округи і ІМЛІ при л^і- • 

, до війни. ! в с і х українців, написав недав- к а л ь н и х , ировищ.ональних. ви- . ^ Щ 
а ДУМКУ Пареса. англійські І ..о КНИЖКУ BEHIND GOD'S BACK". "OP3* 6. серпня, І91&. року. * -; 

фвня. к 

послом до і 
ріши 

мірі пізнати інших бизнесме 

На думку паре 
інтереси нс противляться ро-і (себто ..За божими плечима"), 
сійським. Він навіть каже до-) Описує він у цій книжц; 
"слівно: „Правдиві інтереси Ро-!Африку, той незвичайно ціка-
сії є очевидно такі самі, як вий континент, шо незадовго 
наші . 

Треба лиш ще марніші: щоб 
це признав Сталін. 

„ПРО-ЕСПАНСЬКІ ЕСИАНЦГ*. 

ЦиМНТіІ . ІІф, ИКНЇ1 Мк'ЯЦЬ ш 
му пробував робити натиск на 
генерала Франка, еспанського 
диктатора, щоб цей довзолив 
йому на переїзд німецьких 
військ, генерал Франко. ка
жуть, НЄ ЛИШС ЦЬОМ)' СИроТИ; 
вився, але ТГ для скріплення 
свого становища проти мож
ливого замаху з Гітлєровою 
допомогою, усунув кількох гу
бернаторів і замінив їх людь-І 
ми, собі безоглядномвідданими. 
В газетах писалося, що зміни] 
в уряді були про-еспанські. 

може відогратн важну ролю 
в історії людства. Описуючи 
середину тропікальної (гаря
чої) Африки, Фарсон каже: 
„Тут африканець жиє все своє 
життя в постійному стані стра-

РУ 
1930. ЮКУ. Вув 

22. Антін Глинка, вибраний иів. Дістане нагоду з ними по 
Був послом до 1920 року. II. Д-р Юрій Драган, лікар, "°слом до домішильного пар 

3. Микола А. Григорчук, вибраний послом до провінці- ляменту в Оттаві з округи Вег 
скленар. вибраний послом Д ( ) опального парлямснту в Сас ревил, в Алберті. дня 26. берез 
провінціонального иарляменту качевані з округи Келвиштоні„„, | 0 40. (Канад. „Україн 
в Манітобі з округи Мтелберт д , , я ,<; ,- Ч С Р В И Я ' , 9 3 4 - Р о к>- Ь>*в ські Вістн") 
дня 29. червня," 1920. року. п о с л о м д о , 9 3 8 - Ро кУ- Д "Р 
Вдруге вибраний з тої с а м о ї Щ л ґ я н r , V B "ФЩЦ У«Ра'н-

ськнм послом v Саскачеваві. 

говорити, вимінятись думка
ми, а далі прийти до якогось 
одного спільного плану праці. 
Замісць нарікати, шо мовляв, 
інші народи мають це. або те. спільно, організації, якою є 

засаді є льояльно наставлений 
супроти Америки, не повинен 
отягатись зо встуіменням до 
У. С. В. з політичних причин. 
Чимбільше буде нас, тим скор
ше ми приступимо до прак
тичної праці. 

Тому я ще раз взиваю всіх 
наших бизнесменів безпрово-
лочно записатись до нашої 

ху 

округи 18. липня, 1922., втре
т е — 28. червня, 1927., а дня 12. Дмитро Попіль, учитель, 
16. червня, 1932., Григорчук і вибраний послом до, .»провін-

о-!ціонального парлямснту в Ал-

а ми нічого не маємо • кож
ний хай сам стає в ряди кори
сної праці, аби й ми мали те, 
що інші маюп.. 

Якби нас вже було кілька 
ч;н'- рядників, мовляв, 

був вибраний з тої самої 
круги четвертий раз і остав берті. з округи Сторджен дня 
послом аж до 1936. року. В 22. серпня, 1935. Другий раз 
1941. році був пятий раз ви- вибраний послом з округи 

БУДУТЬ ТОПИТИ 
ВЕРЛІН. - - Націстівські урн-

дуть топити американські ко-|нів, які не лиш записались до зроолять самі, якои одиниці. 

Союз .Українських Визнес-. 
менів. Програма нашої орга
нізації велика, але вона також 
потребує помочи з боку всіх 
членів. Не можна чекати на у-

вони все 

Очевидно він протиставить 
цьому життя культурної лю
дини. Та протиставлення ііе . . ,, , . 
зовсім слушне. Останніми ча- б Р а н и и л ° мап.тобсько. лєгі- Редвотср. 21. березня, 1940. 
сами в Евроиі повстали уря-;слятурн. yti Василь Томин, учитель, 

4. Дмитро Якиміщак, адво- вибраний послом до ировін-
кат, був вибраний послом до иіона.іьпого парлямснту в А.і-
провінціонального иарляменту берті з округи Гвитфорд дня 

ди, які власне тоді вважають 
себе справними правителями, 
коли піддані живуть у постій
ному страху. 

НЕ НА МОЇЙ ВУЛИЦІ. 

Ю. червня відбулася в Бо-
фало, \\ю ГІорк. конференція 
представників механічних від-

,шо є проти еснанців, і є еспан-Іділів американських часописів, 
ці, що за еснанців. себто тих відділів, шо мають 

Нічого в-тому дивного. Ад-1 завдання газету складати, дру-
жеж бються в Сирії проти се-j кувати й розсилати, 
бе французи* прихильники у ! Потребу конфсрсіїції видно 
ряду в Віші, й французи, при-1 викликав загальний зріст копі-
хильннкн „Вільної Франції", Іітів матеріалів видавництва.і 
є в Америці німці, як пись-jMa.ia вона ІПІ цілі найти спо-
меннк Томас Мак, що є проти 'соби, як зменшити „мехапіч-
іїацізму й німецької перемоги. и і " кошти, а принаймні не до-
I є москалі, що обєднуються пустити до їх зросту. Делегат 
навіть з японцями, щоб лише ти постановили між іншим за-
повалити теперішній уряд у просити всі газетні заряди в 
Москві. Америці подати свої думки й 

поради про кошти продукції 
110 АНҐЛІИСЬКИ. ! газети. Ухвалено цю резолю-

в Манітобі з округи Емерсон. 22. серпня. 1935. р. Другий раз 
дня 19. червня. 1920. Вдруге вибраний послом з округи 
був вибраний з тої самої о- Внл.іннгдон. 21. березня, 1940. 
круги 18, липня. 1922. року й| и в Л',совський, вчитель, 
був послом аж до 1927. року, „„браний послом до ііровіи-

5. Василь Федун, вибраний і ціонаЛьного нарляменту в Ма-
поедом до провінціонального нітобі з округи Е'гелберт, дня 
иарляменту в Алберті з Ькру-1'17. липня. 193(і. року. 

Жалується Внлфрид Гибсон цію, нс дивлячися на те. шо 
конференція була свідома то-в своїй критиці нових аигліи 

ськнх повістей в „МанчестерІ™' » 1 0 "РОблєми одного ча 
Гардієні", шо внаслідок браку ^ " " ^ н е є к о н ч е т а к , с а м і « ш 

наперу й його паювання ур Я . | Проблеми .ншого.^ 
дом критик не може обгово
рювати вповні нових літера
турних появ. 

Чи ие ліпше було бн зло
жити нову літературну появу: 
на полицю й забути за неї, а 
зате взятися за святкування! 
якогось старшого письмен
ства, котрого твори простоя-| 
ли на полиці вже два ноколін-і 
ня нерозтяті? . 

Думка про потребу обміню
ватися власним досвідом серед 
американських газет замітка,! 
бо у неодної чужинецької пре-г 
си те далі панує почути від-! 
рубности, яка нагадує на ві--{ 
дому сатиру англійського карі 
туніста Лова, шо представля
ла європейські держіти^як 
громадку, людей у човні на 
морю. В задній частині човна 
нагло повстала діра, крізь ко-| 
тру кода починає напливати] 
до човна. ЗагрОжує вона пе-

Каже Г. Г. Венклін у своїй;редовсім малим державам, то
новій книжці "THE EASTERN і сидять на заді човна. Великі! 
MARGHLANDS OF EUROPE", що;держави, що сидять уперед-
Чехословаччини в передвоєн-іній частині, цим видно не жу-
НОМУ виді по теперішній війні|ряться: „Ов, це огидна діра!"} 
відай не вдасться відбудувати.j— кажуть вони. ..Але Богу-! 

Словаччину, каже авторка. | дякувати, що не в нашім кінці і 

ЛІПШЕ ПІЗНО, ЯК НІКОЛИ. 

X National Стещепсу 
IS UPON US 

iseQmericcL, 
>re it is too late/ 

Defend your Country 
and your Loved Ones 

emlisfnow in*, 
ТІ UNITED STATES NAVY 
'or US. NAVAL RESERVE 

T L . ^ . . где відай відділити від.чоьна: . і 

ЗАКЛИК АМЕРИКАНСЬКОЇ ВОЄННОЇ ФЛВОТИ. Аме
риканська воєнна фльота подає, що їй негайно треба 
35.0О04 моряків для нових воєнних кораблів. 319 ре-
крутаційних стацій по всіх Злучених Державах наві
сило такі вивіски зо закликом ло молодих людей іг>и-
стуиатн негайно до воєнне; фльотгй, 

раблі, що вестим>ть воєнні' організації, але й точно вико- без піддержки широкого член-

нізацій. 

матеріали для Англії. Залізни- 'НУЮТЬ членські обовязки, ири- ства Иогли все самі робити, то 
чі шини, що мали бути на аме-|ходять на збори і т. п.. то. " с Р » " v « ' l i ' ^ • » "И 
риканськім кораблі „Робін скільки речей ми моглнб пере-
Мур" є для Німеччини теж водити! 
контрабандою, бо, як кажуть Деякі наші бнзнесмени ще 
папісти, те саме є коитрабан- до нині добре не знають, ііїо ц і д л и р А й т є СВОЇХ 
дою теж і в бритійців. наша організація собою уяв- Б И З Н Е С М Е Н І В 

Платон Стасюк, 
голова С. У. В. 

Офіціальна Програма 
ЕВХАРИСТИЧНОГО КОНГРЕСУ 

у Шікаґо, Z5.—Z9. червня 1941 
Церков Св. О. Миколая 

ОО. ВАСИЛІЯНЕ 
ПЯТНИЦЯ, 27. ЧЕРВНЯ 1941. СЕРЕДА, 25. ЧЕРВНЯ 1941. 

7.00 всч. ІОРЖЬСТВЕННЕ ОТІЮРЕННЯ 
ЕВХАРИСТИЧНОГО КОНГРЕСУ. 

Процесійний похід всіх Товариств і Ьрацтв 
з церковної площі до церкви. 
Привітне слово до їх Єксцеленції Кир Кон
стантна І всіх Преосвяшсннх Гостей, іш-
ю main. о. А. Сенишин ЧСІШ., і.умсії 
Монастиря Св. О. НІІКОЛОЯ. 

7:30 всч. Набоженство до Ісуса Хрнста. 
Проповіді) шнодш^іь Тх ІСксцсл€нція Кир 

Константнії і О. В. Є. Кроркін. 
9:00 веч. Святочна Академія її честь Високо-

преосвященних Владик на церковній гали. 
Привітальне слово * виголосить Д-р Кочій. 
Реферат о. Д. ІЛиаль T. І. 

ЧЕТВЕР, 26. ЧЕРВНЯ 1941. 
10.00 Торжсствеїпіа Служба Божа в Халдейськім 

Обряді, котр) відслужить о. Ф. Томей. 
Ирбповідн виголосять: о. Ф. Томей 

о. М. Марків ЧСІШ 
7:30 веч. Набоженство до Пресв. Серця Хри

стового. 
Проііоніди виголосять: 

Тх Єксцелс:нція Кир Иоан Кучко 
о. В. Е. Кроркін 

9:00 веч. Торжественна Процесія з Найсвяті* 
шими Тайнами до полевого престола. 
який буде приготовлений н шкільнім 
ІІ.І|ІК> н.і и.нині Св. Николая. 

Вечірнє Набожество. Проповідь т іпмо-
сить о. А. Сенишнн ЧСІШ. 

Ю:ІКІ веч. Процесійний похід з площі до церкви. 
Адорація Найсвятіших Тайн, при участи 
всіх ШІкаговських Хорів. 

12:0і) північ. Торжественна Служба Божа у Ві
зантійськім Обряді. 

Проповідь виголосить о. ,М. Марків ЧСВВ 
Ни Службі Божій відбуватиметься адора
ція Найсвятіших Тайн аж до пяїніші рано 

10:00 рано. Лпхіергйську Стужбу Божу від-, 
служить Тх Ексцеленція Кир Василь 
...і.ін.я.і ЧСІШ. 

Иропонілі. ііині.іосяп.: о. М. Марків ЧСНН. 
/ о. В. Кінбергер. 

І:ІМІ попол. Зібрання Духовенства і Владик на 
шкільній гали. Конференцію виголосить їх 
Ексцеленція Кир Поан Бучко. 

7:30 веч. Набоженство до Пресв. Серця Хри
стового. 

І IpiinnlU.lll .ВИГОЛОСЯТЬ! 
Тх Ексцеленція Кир Василь Ладнка 
о. В. Кінбергер 

СУВОТА, 28. ЧЕРВНЯ 1941. 
10:00 рано. Архієрейську Сл. Божу у Візантій

ськім Обряді відслужать Тх Ексце
ленція Кир Василь Такач. 

Приіішііль інііолосяіь: о. Д. Цімаль Т. І. 
о. М. Марків ЧСНН 

7.30 веч. Набоженство. ІІршнжіди нннілосять їх 
Ексцеленція Кир Василь Такач і Мопсі-
ньор Ф. А. Пурсель. 

9.00 всч. Академія на церковній гали. 
'Рефсрлі ВИГОЛОСИТЬ о. В. Ванчнк. 

НЕДІЛЯ, 29. ЧЕРВНЯ 1941. 
9:30 рано. Збірка всіх товариств І організацій 

на площі і вулицях Райс, Левит і Айова 
коло церкви Св. Николая. 

10:15 рано. Процесійний похід прн участи їх 
Ексцеленції Апостольського Делегата з 
ВаЩІнттону і всіх наших Внсокопрсосвя-
щених Владик. 

10:30 рано. Привітальне слово до Апостольського 
Делегата виголосить о. Сенишин ЧСВВ. 

11:00 рано. Торжественна Архієрейська Служба 
Божа при участи їх Ексцел«нцЛ А. Дж. 
Чіконіяні, Апостольського Делегата .» Ва-
іпінпону. іа Представників всіх Інших 
Східних Обрядів. 
Архієрейську Сі. Божу відслужать Тх Екс
целенція Кир Констаггтин БогачегкькнЙ. 
Проповіді! виголосять: їх Ексцеленція А. 
Дж. Чіконіяні. Ан.іст. Делегат, і Високо-

преосвящений Кир Константнії. 
7:00 веч. Приняття і бенкет в честь Високо-

достойних Гостей. 
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СВОБОДА, ПОНГДІЛОК, 16-го ЧЕРВНЯ 1941. 
1 - , Ф Ш т ш ш ш т • •• - . . . . . 

Ц. 13 к 
Юго Реінонен. роки 

г о л о д 
V как 

иоч.г.;;-і 
північної 
то*', або 
рідко Хт 

•ЧЛІПМИН, Ції 
нзйі арншші 
К.Ї:ЧМП І,ЧЙСІ 
хліб без 

шли навіть 
найбагатшого 
ВЖС TOMV Сорок 
вважали такни 

тин 
жи-

ДОМІНІКИ 
на сто.іі 

мешканця. А 
літ \ Руоі аі і 
хліб звичай

ний марнотравством дарів бо
жих. Тому теж ніхто ним не 
і рішив, а вже найменше Кіло-
іс-Перт із родиною. 

За молоду І”Іерт був 
чудак, що поселився на 
біднішому піскуватому березі 
озера Самаль. на краю найди-
кішої пустелі. Тяжко було йо
му вижити з жінкою та діть
ми, тим тяжче, т о йіорокл 
родина збільшувалася на од
ного члена та вкінці була га
ка численна, ш<> його жінка 
Лина говорила: ..Пропадемо 
від того величезного благо* 
вловенни Ьожого". Що рок\ 

лісі, ніж щоби людина 
вмирати .і голоду, 

На такс держава не може 
дозволити . сказав іще лі
сничий а ні. J о все нічого 
не варта булоб. 

Та'лісничий не лише поя
снив мужикові.* чого держава 
вимагає від нього, а також 
виробив йому безплатну . по
дорож до МІСІ а Кубиіо і та
кож безплатний часовий по

ганий Г)\т у тамошній вязниці. А за
ний- ки Іісрт відсидів кару при 

хлібі та воді, прийшло літо. 
Сонце заливало землю СТру-

иміг світла, як Перт покинув 
Куопіо. Як під вечір доходив 
до своєї оселі, зазулі відзива
лися весело у лісових -яругах, 
дрозди висвистували на бере
гах озера. Як зраділо його 
серпе, коли л горба Ківігарю 
замиготіло йому в'сонці зда
лека голубе плесо озера La-

шдчас найинльнішої роботи М а л | > ; Й ' К п о б а і , и в ш ж к у м „ . 
юдого жита, ідо хвилювало за сінокосів мусіла в захристи 

„відклячати своє перед панот
цем^. На жаль не благосло
вення не обіймало зовсім хлі
ба, хоч свяшеник упевняв, шо 
оселя ця стане дуже багатою, 
коли зчасом ирнбхде їй стіль-

нтш 

ки робучих* рук і при тому! 
звичайно додавав: 

Дає Бог діти, дасть і на 
діти. 

Тимчасом Анна мусіла жа
ритися, якби то прокормитн! 
родину. Журився і Перт: орав 
болотннсту ріллні та старався 
з велитенських довколичипх 
лісів, болот покритих МОХОМ, 
зарослого трясовиння "або 
видм Руогаті- видобути все. 
щ о лише далбея. 

Вкінці раз постановив іем-
но-зелену границн) прастарого 
ЛІса, .що Гнила . невгіодалекл 
його хати, посунути трохи в 
глибину, щоби на новому 
здобути новий шмат землі. Не 
нещастя лісничий запримітив 

під темнігм подувом 
леготу, 

і По то буде за радість, в 
осені, як тут із Аниою прийду 
та замахну косою... Діточки,-
lUi'w, молоді телятка, вганяти-

тіовав, хоч вш був три 
старшин иід нього. 

Перт міг ПІДІЙТИ до них, од-
'ііаче йом\ було ніякового ля
кати дітей своєю нагою голо
вою. Крім тої'.) був такий без-

ма.іа сильний, дш мусів відпочати 
хвилиночку. Тому сів під бе
резою та закурив люльку й 
роздумував над усім, голов-
нож над тим. чи не краще бу
лоб позбутися того таруван
ня на ріллі та перенестися до 
міста. Говорили, що там доб
рим робітникам гарно жи
веться, тож не треба би бо
дай, так як тут. нримнрати з 
голоду. Варто було роздумати 
над тим. тимбі.іьше, що в мі
сті, люди ходять із обстриже
ним волоссям, хоч певно.не 
сиділи у вязииці. Така вже 
там мода й нікого це не дивує. 
А всеж тяжко виректися вла
сного шматка землі, на якому 
чоловік нагарувався все-жит
ія, де ще хлопцем, із журав
лями навзаводи на болотах 
збирав журавнну (ягоди, що 
ростуть на кущиках, які сте
ляться на торфоватих боло-
г.ахі. до якого серце наче при
росло. 

На іакнх думках зійшов йо
му ввесь вечір і Пері, неначе 
злодій, нічю закрався до вла
сної хати. На Другий день Аи-

НАЙДУТЬ ПОСАДУ 
= * І 

УКРАЇНСЬКА Православна Парохін: 
ti<nii\Kvt ДЯКОУЧИТЕЛЯ котрий. >• І 
чин би літ. провадив хор і давав] 
представлений. Самоті м.доіь пер-г 
шсіісгво. Платня після умови. І їй-; 
сатії до „Свободи". 135-7 і' 

А 1 
Р. О. Box 346, Jer»ey City, N. i J 

П Е Р Ш И Й У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р І Б Н И К 
НА ФІЛАДЕЛЬФІЮ 

Й ОКОЛИЦЮ 

НАЙДУТЬ ПРАЦЮ 
І ПОТРІБНО РОБІТНИКА 
ідо чищення вікон. Мусить добре 
'лини не діло. Іір,шю дістане заразі 
'Робота і плигни кінійна. І'олисімнсь 
Цо: U6-41 

PETRO RYHANYCH. 
1634 — 9 Ave., Watcrvliet, N. Y. 

ПОТРІБНО молодого 
чоловіка і М.І.НІЮ фаМІМеи 
на ирш:иій флриі піл місі 
тліннії япиртмсні з всіма 

Ш'ОТИ-ПОВЗОВА ГАРМАТА АМЕРИКАНСЬКОЇ АРМІЇ 

жонатого 
до прані 
М. .'}-КІМ-
утмиїкн-

яміг; Д«г»р;і н.і.іінн, стала побит'а чс-
сл ні.нш рік. Голосипіся до: iio-.s 

JOHN DERFUSS 
BUuvell, N. Y. 

муть,по стерні, а котре стар
іше, то поможе снопи низати. 
[Потілі стерню заорю... . 

Тут урвалися ного думки, 
[бо згадав про стерню на вкі
сній голові. Був цс очевидний 
знак кари, це коротко обстри
жене ВОЛОССЯ* ІПО ніс Не Доро
сло... Цікаво, чи взагалі схоче 
відрости... 

Як я людям на очі пока
жуся, ГОЛОІПІОЖ жінці і діїнмі 
• Перт старався не думати J 
над цим. а всеж ішов, чимраз 

Висла 
му кая 
В Си; 
тись; 
мецьк 

на не дала пізнати по собі, що|оритіі 
запримітила якусь зміну ijaj»nowi 
чоловіці. Одначе мусіла за
примітити та перестерегти'ді
тей, щоби не згадували про 
батькове" волосся, бо нічого 
не говорили, лише наче сти
дилися за нього. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД . 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 

. ДЖЕРЗІ СІТИ, Н. ДЖ. 

Допоможуть у горожанських 
справах. 

Інтернеіцене.т Інститут подає 
до відома, і.цо він отвори в 6-
фіс на долині міста, 081 Бер-

Е1Ш! НАКЛИКУЄ БРИТАНІЮ 
НАПРД8ИТИ „ПОМИЛКУ" 

• Франція веде далі з Брита
нією . іипльоматичну" війну. 

і новий протест, в яко-
. що бритійські війська 

вже могли перекона-
о там нема ніякого ні-
о війська. Тому взиває 
ький уряд направити 
ку'' і зліквідувати „на- ген евеня, щоб і тут прийти з 

Сирію., безплатною допомогою усім 

І ШІҐРЛШПШ ПИТАННЯ, мім. І 
і нслі і .1.11.ним при і іп. Відповідна 
І поміч і порада. Поради безплатно. 
J LEONARD TROSKIN порадник 
І 67 W. 44 St., New York City. 
I Yd. MUrr»y Hill 6-0918 

МИХАЙЛО НАСЕ8ИЧ 
ror. FRANKUN & BROWN ST5., 
P H I L A D E L P H I A , P A . 

Tel. Market 1320 
ОБСЛУГА В ДЕНЬ І ВНОЧІ m*0 

над 

ЗАПОВІДАВ ОБМЕЖЕННЯ 
ГАЗОЛІНИ 

ВАШИНГТОН. 

{Дальше буде). 

як пао.іижавси до помаллпе, 
дому, 

Коби то бодай не стрінути
ся з AHHOKV Та дарма! Лина 

ПОРТУГАЛІЯ ДАЛІ 
ЗАНЕПОКОЄНА 

ВАШИНГТОН. '.Департа
мент стенту Дістав ше одну 
ноту від Португалії, звизану з 
недавно'ю промовою президен-

внутріїїних справ, 
Ікес, ікни також контролює 

і газоліновим промислом, зая
вив, ; о таки при йдеться об-
межа:а уживання газоліни ио 
автах. бо не можна знайти на 
це іиіі:ої ради. Внаслідок бра
ку кораблів, нема чим тої га
золіни до східних стейтів по-

!достатком довезти. 

тим мешканцям, що мають 
труднощі з одержанням гро 
мадянських паперів, з 
приїздом до Америки і 
подібними гсправами. Управа 

Секретар повідомляє, що вона радо пі-
Гарольд! Де на* зустріч .усім тим. що хо-

тілИб знати більше про куль
туру і край своїх батьків, що 
прибули СЮДИ-3?інших частин 
світа. Управа звертає на це у-
вагу тих, що є українського 
І оду. Просить їх, щоб ' корн
ета ли з неї нагоди. 

ПОЧУВАЄТЕ ЗЛЕ - НЕ МАЄТЕ 
ЗАПАЛУ ДО ЖИТТЯ? 

БОЛИТЬ вас голова — масте 
гал в шлунку? 

Скільки PJ.UK маєте з а п і р ' ки 
її ч к і іершпс болі через гази, 
unit віялнх, нудоту від нестрав-
іЮСТВ, вживайте FEBN-A-M1NT. lie 
розіїільняюча жвачка, киїра має доб
рий сили, порадить вам на запір 

Туміад Легко, а певно. Заживайте перед 
* іспанцям — j рано почуваєте полек-

ТИМ'шу й ви знову будете почуватися 
юбрс. Міліони людей молодих і ста-
>нх, покладається па цей недорогий 
'EEN-AMINT. Він ' поМожс Й вашій 
ЮДИНІ Купіть FEEN-A-M1NT нині! 

та РУзв&тта в якій президент; 

ІНож це ти 
спитав сердито 

мусить бути на дворі, певно згадав острови Азорй і Кепі 

робиш? — чс видно, лише діти страшно , ? и 3ах!дньої півкулі бази 
ці дерева, викрнкають на абдв.ірю..; тугпльський уряд 

ПСІ 

ОДШТРОЇ ЛПА ЖІНОК 
^ О Ь В Р О І І І Ж ВІДПІШ' 

то власність уряду, держави. Пер: глянув -пильно. І виразного 
розумієш?: J - - •Покажися-нб мені, хан я Америки; І 

Перт подумав, що він також знаю, який ти почувся го-'лі бул 
належить дО дерДуавд та ві:и неі”нжиіїт-ннекпіитии-голос s\d- і>г.\-л • і..-.< 
повів, що краще оулоб, ко.іиб лого Литі та притишений плач £; ле спри( 
кілька дерев менше росло в,Томи, якому брат усе доску- відобрати. 

i u q ИОРК 
домагається Гвардія і жінка 

Рузвелт ризнання' з OOKV 
• ті острови иада-
^соднтись під nop-
^увереїнпслто і :к 
їх від J l o im і .і її: 

иш 
ГТі »чеіна 

З ПОХОРОНУ БУВШОГО НІМЕЦЬКОГО ЦІСАРЯ. 
сторожа ювариши.ть виносові тіла Вітьгельма І иалаї 

Посадник Ля 
президента, 

пані Рузвелт. оглядали моделі 
одностроїв, придумані ДЛЯ 
жіночого оборонного відділу, 
-який саме формується;! по 
Злучених Державах Америки. 
Є шість родів одностроїв: для 
робітниць при катастрофах, 
помічниць в перших хвилинах. 

• ніклуИок.для дітей, медичних 
помічниць, робітниць в проти-
летунських охоронах, робіт
ниць прн чищенні вулиць, ко
ли їх розвалять бомби і робіт
ниць по кантинах. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ І Н. СОЮЗ) 
ІІІІКАГО. ІЛЛ. Цнірічії зйирн 

1»р. си. Н »рін. від. .Ї7У. іидб>дут>єя 
в вівторок. 17. червня, и кі.і. 7: ><і 
іііі'Чір, прн Ок.іеЙ і Р.іЙс у.:. Про-

tiui.ee членів іірийіи и.і ні іГнірп. бо 
< иажні справи до ііо.іаі идженнн. Та
кож ироенп.ся ді:ікгукнпя членів ви-
;>;,;н..щ сині і.і.іеі.лччи, бо в нрогні; 
,нім разі ножу і ь бути суспендовані. 

Іілсмль ІІн:інн її, іірсдс: ,М. Мч-лни-
и,кий, kaf.; Андрій Поянарчук, ,ескр: 

Здорова, нормальна особа 
може втратити одну третю 
своє? кровп без ніяких грізних 
наслідків для здоровля. 

ІШИЙ ПОХОРОН з,цею прегар
ною металсоою 

труною, двома алтами, караваном, 
бальсамуванням, вжн-
U8HHNM ПОХОРОННОГО 
Чому І т. Д. . . -

Нсе, чого треба, s виїмком одін-
>ія й належиюстей за церковну 
відправу й цминтар. 

S. KANAI К А і N 
433 Suto St., Perth Amboy, N. J. 

Phone: Perth Amboy 4-4646 

Д-Р C. N E P H O B 
• Гострі й хронічні недуги чоло 

віків і жінок — Шкіра й кров. І 
CIKDFCKI ПРОТИ ПЕРЕГОВОРІВ • £ : ; „ г к р < т и я л я " о д р у ж о г о сві-

3 НІМЕЧЧИНОЮ 
ЛОНДОЙ. — На 

! • ГсмороТдн і! жсляки лікується беї] 
операції. 

н а р а д а х ! 2 2 3 SECOND AVE., cor. 14th ST., 

представників доміній й ЛЇ]І-\ NEW YORK CITY. Room 
••"' G.-<mcrsj 7r7S37 

14. 

жав, загарбаних Німеччиною,!офісові години 10—8; неділя 11-
ҐЄН. СІКОРСКІ, ГіреМІер ПОЛЬСЬ-! XuiiKiJ-докіор до обслуги. 
кого уряду на вигнанню, зая-і 
вив, що „всякі спроби ЯКОЇСЬ' 
співпр?иі з Німеччиною булиб! 
для демократії самогубством".' 

ч & флніроскоп.—Вкзамінаиія S2.00. 

КОСИ 

пш 

Маємо австрійські серпи і 
коси з найліпшої серебристої 
стали, коса довга 32 цалі, ва
жить поверх фунта, за одним 
ноклеианням косить пару днів. 

[Широка коса в ціні $2.50 з не-; 
реси.ікою. Перстень до коси 
подвійний 50 ц. Ііабка 75 ц. 

і Молоток 60 и. Іірусок 25 ц. 
І Серп з зубами $1.00. 

;->ам<ів.а:иня враз а ірінімн ПОСН-І 
І.ІІІІС на идресу: 

UKRAINIAN BAZAAR, 
170 £ . 4lb ST.. NEW YORK, N. Y. | 

МИРОН ЛИТВИН І син 
УКРАШСЬКІ ПОГРЕБНИКИ 

Обслуга нінра і чесна 
Маіті Office: 

383 MORRIS AVENUE, 
cor. Springfield Ave. 

N E W A R K . N. J. 
Pbone: F..»cx 3-S347 

Branch office (Філія): 
969 SOUTH BROAD STREET. 

T R E N T O N , N. J. 
Phone: Trenton 8588 

В30РИ 
„СМАИЛ IEPJP'. 

Джимі ;h-.i Т.илмен. 17-літня: 
б|»упстка з Кларксвила, Аркан
зас, була вибрана „дівчиною : 

сміху" на 15. річному КОНТССТІ.; 
влаштованім ,,Озйрк П.іей-І 
гравнд Асосіеіііпен'" у Джоп-І 
лині, Мезуре. 

КАНВА. НИТКИ ДО 
ВИШИВАННЯ D.M. 
С. І СТНМПІЛЬОВА-

НІ РІЧИ. і 
UKRAINIAN BAZZAR, 

170 Е. 4th ST., NEW YORK, N. Y. 

ВСТУПАЙТЕ В Ч Л Е Н И 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОД- | 
НОГО СОЮЗУ, А ТИМ- І 
САМИМ СТАВАЙТЕ СПІВ
ВЛАСНИКОМ ШІСТЬ МЇЛІ-
ОНОВОГО МАЄТКУ ЦЕІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ааряджуе погребами по ціні так 
ннаькій як $1ЗД 

Обслуга найкраща. 

J O H N B U N K O 
І.trended Undertaker & Embalmer 
137 E. 5th ST., NEW YORK CITY. 
uigniiied funerals as low as S1S0. 

• Telephone: GK»mercy 7-7661. 

ТАРЗАН, ч. 330. Приваба на гачок. 

N'OTIMG THE 
ECRECV- OP 
ИЕ BEA*E<S 
E. 3EUB\j£0 

TWEiR 3U3DS4 
GMT 8E THE 

L O S T 3 C V . 

WK6M THEV SAW ТАЯ-
ZAM WATCWlMG , THEY 
3AN TOWARD THE WiTCK* 
DOCTOR'S DEN. TARZAM 
3AR.TED AFTER ТЙЕМ. 

• : " , 
;•• V 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BKONX, BROOKLYN, NEW ” 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

І 2 9 EAST 7tb STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.» Orchard 4-256Я 

BRANCH OFFICE Sc CHAPEL: 
707 PROSPECT AVENUE, 

(eor. E. 1SS St.), BRONX, N. Y. 
Tel.: Melrow 5-6577 

KRAGA PEERING THROUGH A 
PEEPHOLE, SMILED TRIUMPH
A N T L Y . His P L A N WAS WORK
ING PERFECTLY. 

Тарзал ova здивований rnv 
K.IMIKU.M. що ного лва дикуни 
виносили І хати. Що це могло 
бути? мумав він. 

• X 

А завважуючи гаьмничість. 
З якою ті два ^інкуни виноси-
.шли клунок з хати він почав 
підозрівати шо це тіло Тома. 

1 , : • - . 

Коли Дикуни побачили Тар-
зана. як він їм приглядається, 
вони чимдуж побігли до/хати 
чарівника .Краги 
за ними. 

Гарзан\ побіг 

Крага, слідкуючи пильно за 
всім, що діялось на дворі, з 
радастн засміявся. Ось його 
плян тепер вповні вдавався. 

СТАВАЙТЕ В РЯДИ УКРА
ЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СО
ЮЗУ, ЯКИЙ Є НАЙБІЛЬШОЮ 

11 НАИСИЛЬНІШОЮ УКРА
ЇНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКОЮ 
ІАПОМОГОВОЮ ОРГАНІЗА

ЦІЄЮ. 

кожній УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ 
ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС С̂ВОБОДА'* 
* 



ч ш. СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 16-го, ЧЕРВНЯ 194!, 
ЯВ" 

П Р И Т И К А Ц З XX. КОНВЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ, 
• W І W І і і U J I шо відбулась у Harrisburg, Pa., в днях 12-17 травня (May) 1941 p. 

ДРУГИЙ ДЕНЬ НАРАД КОНВЕНЦІЇ. 
Голова Пізнак відкрив збори і згадав про велике 

число привітних телеграм, листів і- поезій зложених 
з нагоди конвенції. Каже, що відчитуваний їх треба 
відложнти на пополуднє. 

Опісля він покликав секретарів до відчитаний 

По лолудн'и провід над нарадами обняв другий 
місто-годова І. Кузь. Діючий голова 1. Кузь відчитав 
привітні телеграми, які вислали такі особи і орга* 
нізації: 

Відділи 295 і 180 У. Н. С. в Акрон, О.; Відділ 40о 
У. Н. С в Олифант, Па.; Вратство св. йосафата, від
діл 217 У. Н. С. в Рочестер, Н. Й.; Тов. Дністер, від 

кутивн, скликуваних мною в минулих чотирьох адмі-l цього 
ністративних роках, ми радили ” над організуванням $60,366. 

ку означено ного в протоколі не числом його відділу. 
Дім. в. 375 ставить внесок, піддержаний відділами 60, 
323, 50, 292. 117, 361 і 262. щоб принятн протокол п. 
Галичина. Делегатка в. 262 говорить, т о це вона під
держала паню К. Габрівську на кандидатку до комісії. 
Після того переведено голосування і одноголосно при-
нято звіт п. Галичина. 

Тепер голова Пізнак покликав до відчитання дру
гої частини протоколу, яку відчитав конвенційний сек
ретар ,11. Ляхович. До дискусії зголосились кілька де
легатів. Головний Контрольор Р. Смук спростовує, що 
в звіті він записаний як делегат, а вій є контрольор 
УНС. Дел. в. 339 ставить внесок, піддержаний відді
лами "і4, 163, 370 і 361, щоб приняти протокол. Перед 
прнняттнм, до слова іще голоенться дел. в. 52 і про
сить спростувати в протоколі помилку, що зайшла 
щодо його назвища; його назвище не, є Крупалик, 
тільки Хрупалик. Дел. в. 206 піддає думку, щоб в 
протоколах зазначувати години нарад. Дел. відділів; 
45 і 276 піддержують внесок, щоб приняти протокол. 
Відбувається голосування і протокол иринято одного
лосно. 

Дел. Ю. Павчак піддає думку, іцоб змінити про
граму конвенції так, аби можна було вибирати го
ловних урядників скорше, а не останнього дня. Во.це 
важна справа, а вона звичайно припадає на останню 
хвилину, так, що делегати нераз розїзджаються домів, 
не знаючи, кого вибрали. 

Голова говорить, що над тим застановляється 
статутова комісія і треба зачекати на її звіт. 

Наступає чергова точка нарад — звіти головних 
урядників. Головування перебирає перший містоголо-
ва н. І*. Інанчук. 

Дел. Паніук піддає думку, щоб головні урядники 
не читали своїх друкованих звідомлень, бо .делегати 
вже цс сами прочитали'і шкода тратити час. Відразу І 
приступати до дискусій, каже він і ставить в тім дусі 1 

внесок, який піддержали делегати відділів 146 і 385. > 
М. Мурашко говорить, що в засаді годиться 3 ' 

Пашук ом, що не треба витрачати багато часу на чи-І 
тайни протоколів, але з другого боку не можна занад
то упрошувати цеї справи. Вож урядники працювали 
впродовж"чотирьох літ і тепер хочуть здати рахунок) 
зо своєї праці. Водай контрольна комісія хай здасть' 

Понгставн, О., член 274 відд. У. Н. С, який водночас 
переслав свою поезію, написану з нагоди конвенції 
У. Н. С ; Касіер 64 відділу У. Н. С. в Петерсон, Н. Дж., 
Вінярський; Семюел Фелдман, предсідник меншої тор
говельної палати в Петерсоні* Н. Дж.; Катерина До-
роні; Союз Українських Визнесменів в Ню Иорку, Н. 
П.; Член відділу 179 з Сейнт Луїс, Теодор Владика; 
Адвокат Яиів. з Виндзор, Онт., Канада; Михайло Дмит-
ришин. член 179 відділу з Сейнт Луїс, Мо.; Балетмей
стер Дмитро Чутро; Сестрицтво, відділ 37 У. Н. С ; 
Укр. Національний Хор Думка; Андрій Андрійців, де
легат з ^відділу 306 У. Н. С.; в Линден, Н. Дж., який з 
огляду на*прикрий випадок не міг прибути на конвен
цію; Іван Пиш. секретар вуїділу 403 з Олифанту, Па.; 
Братство св. Володимира відділ 130 У. Н. C.j в Ню 
Иорку; Запорожська Січ, Бостон, Масс; о. Володимир 
Каськів, Бостон, Масс; Товариство Соборної України 
з Бостону, Масс; Отці Василіяии з Шікага, 1.1; Відділ 
230 У. Н. С. з Понгставн, О.; Сестрицтво Покрови Бо
жої Матери, Бостон, Масс; Відділ 238 ім. Е. Коноваль-
ця, Вбетои, Масс; Український політичний Клюб в 
Понгставн, О.;. Секретар відділу 344 в Ба вид Врук,Н. 
Дж.,. Гр. Ґеба; Делегат на ХХ-ту конвейцію, М. Кости-
шин, прислав зложений спеціально з нагоди конвеи 
ції У. Н. С. вірш. 

Приступлено до дальших звітів. В імені контроль
ної комісії'складав звіт голова цеї комісії, Дмитро Ка-
пітула. Крім друкованого звіту, який п. Капітул а пере
дав до протоколу, він додав до того звіту ще. таке: 
Фінансовий звіт, говорив голова контролі, який є на
друкований в книзі звітів, і який мають перед собою, 
шановні делегати, представляє тільки загальні річні 
зіставлення приходів і розходів. Бо коли Контрольна 
Комісія хотіла би -подавати подрібно всі поодинокі 
рубрики приходів і розходів за час чотирьох років, 
тоді треба булоб друкувати одну цілу книжку тільки 
для звіту Контрольної Комісії. Одначе Контрольна 
Комісія має виготовлений иодрібний звіт, і в разі по
треби може його нред.южити. А тепер, иродовжав п. 

: Капітул а, я бажав би кількома словами познайомити 
ще шановних делегатів з технічним переведенням кон
тролі союзового майна. Бо є ріжниця між контролем), 
як майно числиться на десятки тисяч, а тепер, коли 
майно числиться на міліони. 

На минулій конвенції, шановні делегати вибрали 

виплачено на вдержання тих реальностей 
88. Міських податків заплачено $43,409.78. На -

нових відділів і членів, інвестуванням Союзових фон-[ відсотки У. Н. Союзові й на сплату частини капіталу 
дів у бондах і моргеджах, адмініструванням перебра-) $52,913.68. 
ними на власність і під контролю У. Н. Союзу ре-І. У звязку з власними і контрольованими реаль-. 
альностями, заиерестанинм видавати У. Н. Союзом і ностями зазначу, що зібрати приблизно $800.000 реп-
„Свободн" й „Юкрейніен Віклі", злукою Згоди Братств ту за чотири роки, доглянути того, щоб у будинках 
з л. Н. Союзом, веденням спортової акції ь виданням>було нсьо направлене, щоб задоволитн всіх рентів-
з нагоди 45-лігтя У. Н. Союзу Історії України анґлій-|нйків, які все чогось від власника дому домагаються, 
ською мовою, збереженням старих річників „Свобо-|не є для екзекутивного комітету легким до виконання, 
ди"; зборами представників українських заномоговнхі Він мусить докладати всіх старань, щоб і ця інве-
орга,візацій у справах організаційних і народніх, та|ствиція приносила відповідні відсотки, та щоб ре : . 

альнрети були вдержані в найліпшому стані. над оагатьома іншими справами, які головні урядники 
предложать конвенції в окремих своїх звітах. Вислід 

праці, в організації представ-такої чотиро-лгтньої 
ляеться ось як: 
Нові відділи. 

Від 1. січня 

У. Н. Союзу був такий: 
конвенції, но відтягненні 
пересічний річний зріст 

Загальний зріст майна. 
Загальний зріст майна 

і За чотири роки до 19-тої 
| дивіденди в сумі $2.609.71 

1937 до кінця грудня 1940 року —і манна був приблизно $308,000, або разом за чотири 
загальне число відділів У. И. Союзу збільшилося на і роки $1,233.100.08. За „минулі, чотири роки, теж по 
23",,. До цього причинилися своєю співпрацею ці! відтягненні дивіденди в сумі $173,500, пересічний 
відділові урядники, члени й організатори,, що ці нові і річний зріст майна був приблизно.$359,215, або ра-
відділн зорганізували. Треба тут ствердити, що.цей |зом за чотири роки $1,436,861.08. 
відсоток нових відділів був би ще вищий, як би не! Всі виплати з фондів У. Н. Союзу були роблені 
траплялися випадки припинення діяльности в деяких) чеками, підписувані мною, як предсіднико'м, і п. Сло
нових відділах, що їх треба було розвязати чи злу-1 бодяном, як фінансовим секретарем-касієром, а про-
читн з іншими відділами. Івірювані головною контрольною комісією У. И. Co-

Причина таких випадків була ця, що не всі уряд-j юзу. 

повний звіт з того, як стоїть наша організація ? 
Дел. Пашук обстоює при своїм До слова голо , K 0 H T p a l b H V К 0 М 1 С І Ю 3 члеї і мали 

сяться делегати відділів — 3/5, 106, 280, 58, 292, 446,' 
281, 221. Дел. в. 175 подає внесок, піддержаний відді
лом 29 і 145, щоб замкнути лісту дискутантів. Внесок 
перейшов. І. Кузь завважує, що цей внесок А. Пашу-
ка не намісци, бо нема права вкорочувати головним 
урядникам час на звіти. Він апелює до дел. Пашука, 
щоб, хші. ліз^&гще чиш, варгана Ши дачі- ира&учхе-А*. 

пики и члени в новозорганізованих відділах, а також 
у деяких старших відділах, беруть добровільно на 
себе. обовязок піклуватися своїм відділом та пере
бирати відповідальність за його вдачі й невдачі. Во
ни замало звертають уваги на те, що тягар усьої 
праці в відділі спирається на його урядниках і членах. 

Збільшення за чотири минулі роки загального 
числа відділів на 23" 0 і членів на 25% та загального 
майна на $1,436,861.08 вказує лиш на те, що У. Н. 
Союз дійсно іде вперед. Маючи це все на увазі я 
прошу Хвальну Конвенцію винести такі корисні й 
обдумані постанови й ухвали, які помагалиб ново-

Вони вважають відділову діяльність за якусь зовсім і вибраному урядовії збільшувати У. И, Союз ще скорі-
від них незалежну справу, за щось таке, шо це має 
зробити хтось інший. Вони не хочуть розуміти як 
слід того, що вони обовязапі дбати не лиш про свої 
права й привілеї, але теж і про розвій відділу та його 
зріст у членах. Бо в організації так є, що вола роз
вивається і росте всилу з такими і урядниками й чле 
агами, які дбають на рівні 
Нововписані члени. 

Реєстр членів У. Н. Союзу виказує, що, від 1. 
січня 1933 до 31, грудня 1936 року, загальне число 
повнолітнйх членів і дітей зменшилось на 5"%. А 
від 1.* січня 1937 до 
число повнолітнйх 
Отже в минулих чотирьох роках приступило до У 
Н. Союзу найбільше нових членів. Це доказ, що 
ряди членів У. Н. Союзу можуть збільшуватись, коли 
для цього вкладають працю всі головні й відділові 
урядники, ч.іенки й члени т 
орошу вас, шановні делегати 
востях докладали всіх можливих старань, щоб усі 
відділові урядники, членки й члени, дбали про те, 
щоб і на будуче ряди членів У. И. Союзу постійно 
зростали. -Бо зріст членів це найважніша життєва 
вимога організації і головна підстава її світлого ро,з-

ше і успішніше, бо .це 
вданням і обовязком. 

є якраз нашим головним за-

до 31. грудня 1940 року загальне 
членів і дітей збільшилось на 25%. 

Пашукові, щоб той згодився на поправку в своїм вне 
ску, а саме, що головні урядники будуть подавати 
свої звіти, але в, скороченій_формі. Пашук годиться 
на.цю пропозицію,'а його справлений внесок піддер
жують відд. 106 і 276. Дел. Ю. Павчак і дел. 446 відді
лу-домагаються, щоб дати всім голос, а не лиш дея
ким, що стоять на переді. Дел. в. 375 піддержує думку, 
щоб головні урядники складали звіти, але в коротшій 
формі. Дел. в. 106 каже, що урядникам треба обо-
вязково дати нагоду зложити звіт, хоч би в скоро
ченій формі, бо вони мусять виказати свою роботу, 
а також показатись перед Делегатами. Є такі делега
ти,' UW перший раз на конвенції і вони навіть не зна
ють, хто ті головні урядники? Дел. в. 280 погоджу
ються зо своїм попередником, але таки є за вкоро
ченням звітів. Дел. 158 в. є за те, щоб дати урядникам 
нагоду здавати звіт в такій формі, в якій вони бажа
ють. Дел. Шмагала піддержує Павчака, та накликає не1|7на*м дорогої"оргс 
тратити часу, а" приступати до програми. 

Р. Слободян пригадує делегатам, що їх обовяз
ком є добре вислухати звітів урядників, бо опісля їм 
ирийдеться самим здавати звіт з конвенції перед сво-
їм членством. Він заявляється за те. Щоб головні у-

школення в тих галузях бизнесу, з якими Союз що
дня стрічається. Як предсідник контрольної комісії, 
моїм завданням було роздати працю між членів комі-|вою. 
сії так, щоб член контролював ту галузь союзового і і н в е с т и ц і х 
бизнесу, в котрій він має спеціяльний досвід. Примі-і . . 

Кібзей контролював посмертні акта і виила- М и н > ' ? ! чотири роки, а зокрема два останні, при 
ц

 т. 'ftft-t-w-Mu-y- фінинсози/- ЇОСЯОДЩЩІ -А*і*ршш •оагцремгаж 
ром, д-р 
ти", Ч;ГСІПГБТСІ—атглтктпгп, лікарські свідоцтва, т 
запомоги хорнм і т. п. Адв. Малнцький контролю
вав департамент союзових інвестицій, як бонди, мор-
гедЖі та процент з тих інвестицій. Іпж. Куропась. кон
тролював рекордовий департамент, а адв. Смук кон
тролював департамент союзових реальностей.' Я зно-
ва переглядав ріжні грошеві виплати й т. п. Крім на-.стуванні Союзовнх фондів. Згідно зо статутом У. Н 

місії мУСІЛИ і-Соїозу екзекутивний комітет інвестував гроші Сою 

Заперестання видавати У. Н. Союзом „Свободи", 
На 19-тій конвенції, в травні 1937 року, ухвалено,, 

щоб У. Н. Союз перестав видавати, друкувати й роз-
за свої права і за її зріст_і силати часопис „Свободу" та „Юкрейніен Віклі І, 

щоб вннаймив друкарню, обстанову і машини такій 
корпорації, з якою зможе заключнти відповідну у-
мову-контракт, на підставі якого така корпорація 
зобовяжеться друкувати і висилати членам .\. Н. Со
юзу „Свободу" й „Юкрейніен Віклі". Екзекутивний 
комітет виконав цю ухвалу і в імені У. Н. Союзу 
заключна з „Українською Пресовою й Книжковою 
Спілкою, Інк." три окремі умови-коіпрактн, які зобо-
вязують обидві сторони від 1-го грудня 1937 до кінця 
червня 1941 року. 

Один контракт заключено на редагування, дру
гі організатори. Тому вікування і розсилання „Свободи" й „Юкрейніен Вік-
, щоб ви в своїх місце-J лі", за що У.. Н. Союз платить Спілці таку саму суму 

місячно, яку платив давніше, а саме $3,595.00 за 
„Свободу" і $475.00 за ,,Юкрейніен Віклі". 

Другий контракт заключено на винайм у будинку 
У, Н. Союзу місця, я*ке займає Спілка, за що вона 
платить У. Н. Союзові $9,600.00 річно, платних па 
$800.00 місячно. 

Третий контракт заключено на винайм Спілці 
цілої друкарні, себто машин і друкарських палладій, 
за що вона зобовязал,ася платити У, Ц. Coio.jbai 5 ^ 

них змін. Головною засадою фінансової господарки 
було те, щоб удержати якнайнижчу стопу плачення 
відсотків від бондів та моргеджів. Отсей факт ста
вив перед головним урядом і екзекутивним комітетом 
У. Н. Союзу багато нових і важних проблем у інве-

ведених завдань, члени контрольної ко 
сповняти інші праці, які на них припадали після ден
ної програми контрольної комісії. Всі спостереження, 
нотатки й неясні справи Комісія точно передискмову-
вала майже що дня перед замкненням денної ираЦі. 
Як предсідник контрольної кбмісії я відчував спеці-
яльну відповідальність контрольної комісії- супроти 
всього союзового членства, тому ми робили все. що 
було тільки в нашій силі , щоб майно У. Н.-СОЮЗУ 6У-

зових фондів тільки в таких цінних і певних бондах, 
шо на підставі закону стейту Ню Джерзі є правні 
для щадничих банків і „трост" фондів. Він вишуку
вав такі цінні -й певні бонди. які відповідали прав
шім вимогам і висоті сподіваних відсотків. А як 
знаємо висота сподіваних відсотків в У. Н. Союзі 
є така, шо йому треба діставати річно від усіх гро
шей у посмертнім фонді не менше як М-1%, 

ло дійсно сконтрольоване і все сон>зове членство 'було вкладки членів оставались m самі 
Ці точно повідомлене про (рінансовиїї стан нашої власної; 

шізації. Чи ми осягнули наш; ба
жання, контрольна комісія лишає вам, шановні деле-л 
гати, до осуду. 

Опісля здавав звіт заступник голови контрольної! 
А. Кібзей. Він 

зміни у фінансовій господарці Америки були 
причиною того, .що в минулих чотирьох роках ба
гато ріжннх бондів високого ступня, державних, стей-
тових, повітових, міських і публичної вжнточности, 
що мали високі відсотки, інвесторам сплачувано, а 
на їхнє місце видавано нові бонди з нижчими відсот-комісії, д-р А. мозеи. пін заявив, що ВПОВНІ годиться 

,30 звітом голови контрольної комісії Д. Капітули, таікамн. Очевидно така зміна дуже утруднювала екзе-
рядники таки здавали звіти, хоч Он в дещо с к о р о ч е - , д о д а е короткий звіт з власної діяльности, у власнійІкутнвному комітетові працю в інвестуванні Союзових 
ній формі. • іокрузі. Він студіював стан здрровля У. Н. С, і а по- фондів. Та. не зважаючи на такі труднощі, екзеку-

Тенер приступлено до голосування над поправле- рівнував його"Зо станом інших американських мпо-,тивний комітет придбав все таки за чотири роки з 
ним внеском дел. А. Пашука. піоб урядники давали] могових організацій. У внс.ііді він переконався. що(інвестицж у ріжннх бондах, або з виміни, чистого 

від загальної суми приходів з її бизнесу. Цн сума 
виносила до 31-го грудня 1040 року $10,412.64. На 
конто цеї суми У. Н. Союз одержав $100.00, а $10,« 
312.64 Спілка ще У. Н. Союзові довгуе. 

Найважніше в тих контрактах є те, що імя „Сво
боди" н „Юкрейніен Віклі" У. Н. Союз згаданій спіл
ці не продав, ані не вннаймив. У. Н. Союз тільки дав 
їй дозвіл уживати це імя з тим, що він може колине-
будь цей дозвіл відкликати. 

( Від 1. грудня 1937 року, коли У. Н. Союз пере
став видавати, друкувати і розсилати „Свободу" й 
„Юкрейніен Віклі", він не є відповідальний за ніякий 
акт ні присуд проти „Української Пресової й Книж
кової Спілки, інк." чи часопису „Свобода", або 

щоб І „Юкрейніен Віклі". 
Як я вже сказав новище, Українська Пресова й 

Книжкова Спілка, Інк., почала видавати „Свободу" 
й ..Юкрейніен Віклі" з першим груднем .1937 року. 
До тою часу, себто від І. січня до 1. грудня 1937 
року, звіт старої адміністрації виказував УСЬОГО при
ходу $69,920.49. Готівки з 1936 року осталось $20,-
511.02, що зробило разом $00.431.51. Розходу за той 
час було $70,851.46. Отже з тт днем, коли V. И. 
Союз перестав видавати „Свободу", осталось готівки 
$19,580.0о і депозит у газовій компанії $50.00. Разом 
$19.630.05. З цеї суми перенесено до адміністрацій" 
ного фонду У. II. Союзу $18,011.81, а $1,618.24 зужито 

— 

звіти в скороченій формі. Внесок перейшов більшістю!стан здоровля членства У. Н. С. не є поганий. Він|зарібку $50.144.98, крім,одержаних належних відсотків. : на заплату деяких залег.іих ^ірнтенсій, які належали 
голосів. . кращий від стану но інших цього роду організаціях.; Цей зарібок розділено відповідними сумами між'т° д . і "іе до старих невиплачених рахунків старої ад-

М. Мурашко, головний предсідник УНС. присту- Во коли по інших смертність, взявши "те саме число [усі фонди, з яких інвестиції були зроблені. Щодо*шністрації. 
пив до ЗВІТУ, і подав в скороченій ([юрмі тс, що було "ІД увагу, виносить по десять осіб на тиждень, т<- в У.|"висоти сподіваних відсотків потрібних У.. Н. С°»°'-Злука Згоди Братств з У Н Союзом 

' ' Н . Союзі смертність виносить по 5 6 на тиждень.Ізові, про які я згадував повите, то фінансові звіти. ' ' ' 
Найвища смертність припадає всюди на пік 52: Д-р!за минулі чотири роки виказують, що всі інвестиції; 

кон-ІЗ посмертного фонду й інших фондів принесли У. Н. 
що один наш член і навіть делегат на цю конвенцію, 
написав в одній українській канадійській газеті не
правду про кошти відчитів. влаштованих У. Н. Сою
зом на Колюмбійськім університеті в Ню Йорку. Той 
член написав, що ті відчити коштували У. II. Союз 
250'.СН-Х) дол., а тнмчасом вони коштували всего разом 
480 дол. 

Далі слідували скорочені звіти: Першого місто-
предсідника Т. Германа, другої місто-предсідниці пані 
Марії Малевич. головного рекордового секретара Д. 
Галичина, який в своїм звіті обширніше згадав і про 
діяльність ерюзовців в Канаді, та повитав трьох кана-
дїйських делегатів, шо перший раз прибули на союзо-
ВУ конвенцію/Ті делегати є: Дуда, ГІащйн та Корчов-
ський. Принвні делегати і делегатки привитали їх 
рясними оплесками. Далі Д. Галичий натаврував шкід
ливу роботу одного нашого союзовця, делегата на 
ию конвенцію, який в своїх пашквілях, висиланих до 
делегатів, обкидав негідними закидами* покійного ор
ганізатора У. Н. С. н. Ваєра. Цей самий член шкодив 
Союзові також в той спосіб, що ширив чутки, начеб 
У. Н. Союз немав лайснесу на ведення в Канаді обез-
печеневого бизнесу. 

В дальшій програмі складав скорочений звіт го
ловний фінансовий секретар-касієр Р. Слободян, по
даючи цифри з грошевої господарки У. Н. С. 

Дел. в. 347 піддає думку, 

ии. 
са-

смертність припадає всюди на рік 5J 
Кібзей накінень запросив нриявних на иаетупт 
венцію до Дітройту. 

Секретар контрольної комісії. Омар Малишк 
зложив свій звіт, в якім заявив, що коли мова про. 
му господарку в У. Н. Союзі, то вона була така, як 
п представив голова комісії, себто була задоволяюча. 
Коли ж ходить про іншу діяльність Екзекутиви, поза 
рямцями Союзу, що була звязана з ” політикою, 
то це інша річ. Він подав короткий звіт зо своєї вла
сної діяльности з терену Клівленд і околиці, д« 

Союзові кожного року пересічно 4.11 
У фінансовому звіті головний секретар-касієр ви

казує скільки і яких цінних бондів мав V. Н. Союз 
у свойому посіданні з кінцем 1940 року. Реченець 
дозрілостй бондів, що їх У. Н. Союз маЄ" у свойому 
посіданні, починаючи від 1941 року, припадає у ріж
ннх роках. Це дуже важне. Важне тому, бо У. Н. 
Союз, діставатиме майже кожного року з бондовнх 

H'HJ інвестицій частину інвестованого капіталу, який на
скликав ріжні союзові збори і наради, та сприяв орга- з о м 3 новим призбираним капіталом зможе попонно 
нізувашп молоді. Ст. Куропась внеказав свою одно 

Гавзінг 
геджів. 

Адміністрейшон" 

згідність зо звітом. Д. Капітули, та подав коро і кий 
очерк своєї діяльности з Шікага й околиці. P. сМук 
потвердив звіт Д. Капітули, та заявив, що члени неїМоргедж! У. Н. Союзу, 
все здають собі з цього справу, як велике є майни У." З кінцем 1940 року У 
г " М с г - т а я к важко є ним добре і корисно завідувати. 
Гріш робить гріш лиш тоді, коли ним якелід оруду
ють. Він подав короткий звіт зо своєї місцевої ци.Гь-
ности. 

До звітів приступили радні і на заклик діючого 
голови 1. Кузя подавали дуже коротенькі звіти Звіти' Зо 
зложили такі радні: Т. Шшкула, М. Давискиба А 
мейко, І, Гузар, С. Слободян, О. Запоточний В ' І 
І. Пігуляк, Юлія Ваволяк і Стефапія Палівода.' 

Звіти всіх головних урядників У. Н. Союзу, 
вислані ще т 

інвестувати в таких 
буде за відповідні. 

II. 

Девятнацята конвенція уповажнила головний у-
ряд переговорювати з урядами інших українських -за-' 
помоговнх організацій у справі злуки в один великий 
Український Народний Союз. Згідно з тим уповаж-
ненням і на підставі рішення головного уряду У. И, 
Союзу, що запало на річнім засіданню в 1938 році] 
екзекутивний комітет перевів злуку Згоди Вратств 
з У. Н. Союзом, яка стала правоейльною з днем 30-го 
вересня 1938 року. 

Плян злуки ви, шановні делегати, вже знаєте, бо 
ви його читали і разом з членами одобрили загаль
ним голосуванн,нм, що відбулося згідно з вимогами 
асекураиійних шконів сгейтів Ню Джерзі й Пеп-
си.івенія. Зі злукою У. Н. Союз набув теж і друкар-
ню Згоди Вратств. Цю друкарню і всі друкарські 
приряди, яких У. Н. Союзові не було потрібно бо 

Союз мав 112 „Федера.і ній мав свої, він продав друкареві Володимирові Гізі 

інвестиціях, які тоді вважати 

х морг шо працював у друкарні Згоди Вратств. Друкарню 
:Йшон" продано за $3.500.00 з такою умовою, що готівкою 

і 117 індивідуальних 
Зо всіх „Федера.і Гавзінг Адміиістрейиюн інридвчи » ,J>.J,«.>W.WU іилоіи умонокх, що І-ОТІНК'>КІ 

моргеджів умовлений капітал, відсотки й податки, з У. Н. Союз одерж'ав $700.00, а $2,800.00 Володимир 
кінцем 1940 року, були заплачені, крім одного, шо Пза зобовязався контрактом сплачувати $25.00 мі-
мав не заплачені" ратн за три місяці на СУМУ $83.43. і сячно. З тих $2.800.00 він уже сплатив $1,575.00 

заняті. Гіого піддержав дел. в. 45. Але його внесок П е - ; к о н в а п и ь ю > с ш Л е г а т а м , є отсі. 
репав. Вули думки, щоб читати тепер телеграми, але „ г п п п І І Н / ч Г Л П О Р П ^ шкшм&^іШ 
делегати, з огляду на ВТОМУ, рішили перервати перед-! З В І Т ГОЛОВНОГО ПРЕДС. МИКОЛИ МУРАШКА, 
полудневі наради. за час від 1. січня 1937 до 31. грудня 1940 року. 

Перед замкненням нарад, голова заявив, шо зав- ... - п - n *»-. C ra T u i 
тра в год. першій по пол. відбудеться групова фото- Ш а н 0 В Н 1 Делеіатки и Делегати! 
графія. Всі повинні зійтись перед капітолем на сходах, І Згідно з постановами статуту Українського На 
від ВУЛИЦЬ 3-ої і Стейт; іродного Союзу полагоджував я," разом з головню 

Передполудневі наради перервано в год. 12:30, з | урядом і екзекутивним комітетом, усі організан ан 
тим що в юд. 1:30 мають всі знов явитись на пара-1 справи, що входили в обсяг нашого" урядування 
лн.' ” ' 

всіх індивідуальних моргеджів. С праву злуки інших українських запомогових 
Організацій порушувано їхніми урядами кілька 
але лиш півурядово. З тих півурядових 
ходило, що вони є зй продовження 

разів, 
РОЗМОВ TJH-

гаких перегово
рів, бо вони МОЖУТЬ довести ДО того, що в відповід
ний час злука може бути переведена. 

* кінцем 1940 
ily-j року лиш два не платили відсотків, а тому власіїи-
нк,{кам тих моргеджів організація загрозила замкненням. 

ІЯКЩО вони не вйрівнають своїх залег.юстей. 
^ ! Власні реальности. 

Від 1. січня 1937 до 31. грудня 1940 року було • 
(всього ренту з власних реальностей $041,398.08.!-3 Історія України в англМській мові. 
цього виплачено на вдержання тих реальностей, як: 
вугля, світло, платня сторожам домів, вода, ріжні на-
п”рави, малювання^комісове за збирання ренту, правні 
видатки тощо,.$'223.495.16. Міських податків заплаче
но $202,662.58. Відсотки У. Н. Союзові від інвестова
ного капіталу $215,240.34. 
Контрольовані У. JH. Союзом реальности. 

З контрольованих У. Н. Союзом реальностей зі 

Від ЛІТ українці в Америці говорили й писаіи 
дуже багато про потребу Історії України в анпійськ'ій 
мові. Цю потребу відчували всі, а найбільше ватпя 
тут роджена молодь. У. Н. Союз, що крім своїх чисто 
обезиеченевих завдань, уже багато разів брав н і 
себе ііеодну ідейну і культурну працю і ' 
для добра всього українського народу — Ч 4 „ „ ..., 
себе і цю працю. За його допомогог ' 

річних засіданнях головного уряду і на зборах ehje-j брано за цей самки час усього ренту $156,690.34. З 

виконав її 
а 

«о переклад одно-
ького був сперц 

зроблений Василем 1 аличем, доктором фідьософй. 
Т .^ 'Мг'" 0 .! . . ,Г?> ,! П . . ' ї к ,? 3І н и . М , г Р> ' І , , е в ського був cneriuv 

. 
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В 1939 році головний уряд на свойому річному 
засіданні рішив, щоб знагоди 45-ліття У. Н. Союзу 
сфшансувати і видати цю працю. Провірення пере-
JC3JM Союз передав комісії, зложеної з д-ра 
Ji. Мишуги, Омеляна Ревюка і Степана Шумейка. 
•згадана комісія провірила і справила цілий пере
клад. Над цим вона працювала 'довший час і мала 
оагато трудностей у приготуванні цьої праці. Цю під
готовану комісією працю зредагував основно про
фесор Міямського університету О". Дж. Фредриксон, 
вступ про професора М. Груш”евс'ького і його працю 
написав до Історії України в англійській мові профе
сор Ьйлського університету Юрій Бернадський, який 
теж давав цінні завваги в справі зредагування і ви
дання. Друкуватиме цю Історію друкарня Єйлського 
університету. Ця Історія України в'англійській мові, 
іцо появиться з друку цеї осені, буде ОДНОЮ З ЦІН
НІШИХ памяток тої ідейної і культурної праці, яку 
У- Н. Союз завжди для українського народу робив. 
Відновлення і збереження старих річників „Свободи". 

Переглядаючи старі річники „Свободи", т о € 
власністю У. Н. Союзу, ми завважали, т о папір у 
них дуже постарівся і зовсім розсипався, як його 
хтонебудь діткнувся. Отже конче треба було щось 
зробити, щоб усі старі річники „Свободи" відновити 
й зберегти для організації, бо цеж є її історія. Історія, 
в якій записано багато сумних та радісних картин 
з життя української іміграції і організації в Америці, 
яку треба берегти для прийдешніх поколінь, щоб во
ни могли знати як їхні предки будували тут у ново
му світі своє родинне, громадське і організаційне 
життя. 

З таким відновленням старих річників „Свободи" 
були получені значні видатки, бо роблять Це таким 
новим процесом, який є дуже коштовний. Цю справу 
я предложив головному урядові на річнім засіданню 
минулого року і він рішив, щоб це зробити-. Р.кзеку-
тивний комітет це рішення виконав, і тепер У. Н. 
Союз має ці річники відновлені й оправлені. 
Фонд Снротинця. 

Згідно з ухвалою 19. конвенції У. Н. Союзу 
екзекутивний комітет, у липні 1937 року, говорив зо 
зарядом Снротинця С.С. Василянок у Філадельфії 
щодо того, на яких умовах заряд міг би приймати 
дітей Союзових членів, що осталн сиротами. 

Заряд тоді заявив, що він у принимапні. дітей 
до Сиротинця не робить ніяких виїмків, а приймає 
всіх як має Місце. Але не все це місце він має. Він 
сказав нам, що йому потрібно грошей на будову 
потрібних будинків Сиротинця і хотів, щоб V. її. 
Союз дав гроші на цю ціль. 

Над цею пропозицією заряду Сиротинця голов
ний уряд У. Н. Союзу застановлявся, одначе тому, 
що ця пропозиція не відповідала тій цілії, на яку 
фонд Снротинця У. Н. Союзу був зібраний, голов
ний уряд оставив цю справу до полагодження кон
венції. 
Наради представників чотирьох 
українських запомогових організацій. 

З упадком Карпатської України і з вибухом но
вої війни в Европі, український нарід, проти його волі, 
знайшовся в девятьдесяти відсотках у межах і під 
гнетом СССР, а решта в межах і під гнетом Німеч
чини й Малярійний. Чи довго ці окупанти українських 
земель пануватимуть над українським народом — 
піхто цього не знає. Знаємо тільки те, що вони не 
вдержать у неволі такого народу, який упродовж 
своє] історії дав уже багато доказів на те, що він 

•*#£*s^fcf3£37£;csbt ?.pas<Htt- свободу. Зия/ішь ft v,\ 
"шо ці окупанти не зломлять „вільного козацького 
духа", хоч вони, як ці хижі супи, „клюють щодня 

пило в нас віру в силу українського духа І .зєднало 
прихильність тих американців, що її чули, про неї 
писали й читали в американських часописах. Такий 
наш спільний виступ у столиці Америки усунув „вра-
жіння", в чужих і ̂ своїх, шо „між українцями", а 
зокрема їхніми організаціями і провідниками, „є такі 
великі розходження, що вони ніколи спільно зійтись 
не можуть". Він причинився теж до того, що аме
риканська преса, більше'як у сорок містах Америки, 
писала про українську справу та подала обширно 
це все, над чим Український Конгрес радив і чого 
домагався. 

Дальшу акцію в обороні української слушної 
справи веде тепер Конгресовий Комітет, в якому У. Н. 
Союз має своїх представників, а якого урядовий звіт 
і ко.мунікзти ви читали в органі У. Н. Союзу. Я пев
ний, що ви, шановні делегати, керуючись обовязком 
допомогти українській слушній справі, а також і 
добром У. Н. Союзу, розважите цю працю та у від
повіднім часі забирете слово щодо того, як ту працю 
понести на будуче. 

При кінці згадаю ше й те. шо в минулих чоти
рьох роках, крім виконування моєї щоденної праці й 
обовязків у головній канцелярії, працював я скільки 
міг в Українськім Комітеті Світової Вистави, як його 
касієр, а в Конгресовім Комітеті, як його голова. 
Відвідав я теж багато відділів У. Н.. Союзу в ріжних 
організаційних справах. Не вичисляю тут цих усіх 
відділів і місцевостей, бо це забралоб. багато часу 
і місця. Загально скажу лиш те, що в кожнім відділі 
чи місцевости, де я був. стрічав я дуже добре від
ношення до У. Н. Союзу та його великої й корисної 
праці, яку він веде для загального добра своїх чле
нів, як теж для добра українського народу. Полаго
див я теж багато важних справ листуванням до від
ділових урядників і членів, шо відносились до мене 
з ріжними їхніми організаційними справами. Копії 
з цього листування знаходяться в архіві У. Н. Союзу. 

;Отсим кінчу мій звіт і дякую всім головним і 
відділовим урядникам, редакторам, організаторам і 
всім членам за те, шо причинились своєю співпрацею 
до зросту матої організації. 

Микола Мурашко, гол. предсідник У. Н. Союзу. 

ня> 
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вони опускали організацію. Ми вказували на 
[гг тільки як на одну з користей, що У.”Н. Союз 
своїм членам. Тому неможливо ствердити Циф-

я, скільки нових членів прибуло завдяки спорту. 
відділові урядники можуть ствердити, який вплив 

І спортова акція в організуванню нових членів. 

12. лютого, Мікізракс, Па.; 19. лютого, Мопесен, Пл., 
і 24. лютого, Пітсбург, Па. У всіх тих місцевостях я 
виголосила відповідні-промови про ті користи, які 
дає членам наша організація. На 23. Квітня їздила я до 
Арнолд, Па., в справі злуки двох відділів. 

На 9. липня припоручено мені поїхати па юни-
кна сміло заявити, що завдяки спортові, молодь!лей 396 відділу. Там я виголосила ювилейний рефе-

вик.ізує^ більше актианости, праці і заінтересування j рат та заохочувала молодь вступати в ряди Союзу. 
22. жовтня їздила я на отворення Союзового 

ми осягнули при помочи спорту те, що бажали. ” МІ 
Упродовж трьох років спортова акція була про 

бою-експериментом. Вона такою мусить лишитися іще 

Дому в Аліквіпа, Па., де виголосила відповідну до 
цего свята промову. 19. листопада мала я ювнлеГпіе 

. Союзове свято в Ембрідж, Па. На це свято був також 
до наступної конвенції. Військова служба забрала ба-{запрошений гол. контрольор адв. Малицький з -Кдів-
гато таких членів, що були найбільше, активними в|ленду. 21. квітня 1940 р. полагодила я непорозуміння 
спиртових дружинах, і їх буде тяжко заступити. Тому j в 120 від. На 11 серпня я скликала до Пітсбургу <а-
неможлнво сказати, скільки із існуючих досі дружин, і гальні організаційні збори всіх дооколичних вілді-
зможуть надальше функціонувати^ або скільки повста-1 лів. На ті збори я запросила гол. рек. секр. її, Гали
не нових. Тому на мою думку, в теперішнім непевнім чина. Я уважала, що такі збори є конечно потрібні 
час- справа спорту повинна надальше лишитися в тому, що з причини одного нещасливого випадку 
рук.їх екзекутивного комітету, а знов конвенція, коли була кинулась якась зневіра і байдужність по від-
Посгавиться до спортової акції прихильно, повинна ділах Пітсбурщини. На тих зборах було вияснено ба-

грошей. прінначити на ту ціль відповідну суму 
Г. Герман, заст. гол. предс. У. Н. Союзу. 

ЗВІТ ЗАСТУПНИЦІ ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИКА 
МАРИ МАЛЄВИЧ. 

Стаю я перед Двацятою Конвенцією У. Н. Со-

ЗВІТ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИКА 
.ГРИГОРІЯ ГЕРМАНА. 

Як заступник; головного предсідника, я сповняв 
обовязки, шо є приписані статутом, а також вико
нував такі справи, які мені при пору Чи в головний 
предсідник. Крім засідань головного уряду і,екзекутив
ного комітету, в яких я брав участь, я виступав на 
організаційних зборах, полагоджуваи справи по від
ділах, і репрезентував організацію на ріжних підпри
ємствах, згідно з прнпорученням головної канцелярії. 
У моїй околиці я започаткував постійний Окружний 
Комітет з відділових урядників і давав поради та 
помагав відділовим урядникам в їх діловодстві. Ще 
перед розвиненням спортової акції я оснував у Вілкс-
БеррИ снортовий кружок, що' перший почав висту
пати під назвою У. Н. Союзу. Досвід з цим кружком 
поміг мені багато у веденню спортової акції У. Н. 
Союзу. 

Спортова акція. 
На 19. конвенції У. Н. Союзу ухвалено творити 

спортові дружини під іменем і опікою У. Н. Союзу, 
і уповажнено головний екзекутивний комітет вжити 
на' ту ціль відповідну суму грошей. На річнім засі
данню головного уряду в березні 1938 року припо-
•рум?ио т вловному ' і н : к ^ щ м ю ш ^ ю ш т е : 
спортові дружини з членів У. НІ Союзу 

українське серце й душу на хрестній пути України" 
Цей вільний український дух і відвага_ не да

дуть теиерішним окупантам усмертитн. українського 
народу, .як не дали уч:мертитн ного в боротьбі за 
свободу на протязі цілої його історії. Вони дальше 
поривають український нарід до боротьби з усіми 
його окупантами, щоб разнавсе позбутись їх з укра
їнської землі. Поривають і наказують йому дальше 
боронити цінностн, які дає людині й народові сво
бода. Наказують дбати v про те. щоб свобода була 
збережена в світі, а тим самим і на українських землях 
та між українським народом. 

Щоб і українці в Америці причинились до обо
рони тих цінностей, представники чотирьох україн
ських запомогових організацій зїзднлись на свої спіль
ні наради, на яких застановлялись над тим. як ми 
н Америці обєднані й зорганізовані моглиб помогти 
українському народові позбутись з української землі 
цих хижих' наїзників, що кровавлять український 
нарід. • .. 

По багатьом "спільних нарадах представники У. 
НІ СОЮЗУ, У. Р. Союзу, Провидіння й Народної По
мочи, прийшли до висновку, що американцям; укра
їнського походження треба в таку важну хвилю обо
роняти український нарід і його слушні домагання 
перед світом разом, а не окремими групами, як це 
роблено в часі МИНУЛОЇ світової війни і після неї. 
коли українська справа була також видвигнена перед 
світом. 

Маючи це цілий час. на увазі, вони погодились 
і залишили спори та найшли основу для їхньої спіль
ної акції і піддержки змагань України до державної 
волі. Вони рішили виступати разом перед громадян
ством Злучених Держав і всього демократинчого 
світа з домаганням, щоб ноно в відповідну хвилю 
помогло українському народові здобути волю, яка 
йому належиться на' засаді самоозначеиня народів. 
ЯКУ”ВИДВИГНУВ президент Америки Вудров Вилсон. 

' Як уже знаєте, шановні делегати, це й зроблено} 
на Конгресі Американських Українців у Вашингтон: 
в травні 1940 року. На ньому представники від більше 
як 1000 українських організацій заманіфестувалн 
своє відношення і відданість до Америки, до аме
риканського уряду і тих ідей, які є підвалиною по
рядку цього краю", як теж до України й українського 
народу в Европі., Таким чином на Конгресі зібрано! 
думки, шо звязані як з одною так і з другою спра
вою 3 тими думками погодились також і визначні; 

членів У. НІ Союзу згідно з 
конвенційною ухвалою. На засіданню головного екзе
кутивного комітету 26-го березня 1938 року, мене 
назначено спортовим референтом, поручено вигото
вити пггятгтпгтпгконапня ухвал головного уряду і кон
венції, а опісля полагоджувати справи звязані зо 
спортом. 

Зазначу, шо ввесь час спортова акція була веде
на.в повнім порозумінню з членами екзекутиви, пря
муючи до осягнення тих цілей, що були намічені го
ловними урядниками на річнім засіданню. 

В першій мірі спортова акція мала на меті за
держати молодих членів в У. Н. Союзі, розбудити 
в них зацікавлення справами організації, та виплека
ти в них ПОЧУТТЯ солідарности, вірностн і привязан-

справ я кермувалась розвагою і глибоким почуттям 
обовязку супроти нашої організації. Я переконалась, 
що завідувати чужими грішми' є далеко тяжче, як 

і своїми власними, а тому на тих особах, що тими 
І грішми господарять, спочиває велика відповідаль-
|ність, головно в теперішнім непевнім воєннім часі, 
'треба дуже добре вважати, щоб куплені бонди, дані 
і морґеджі та всякі інші інвестиції були того роду. 
І щоб могли приносити такий відсоток, якого вима-
і гають наші грамоти. 

Крім моїх обовязків, як члена екзекутиви, я мала 
\ також багато іншої союзової праці, яку я викону-
I вала головно по відділах в Пітсбурщині. 

На 20. листопада 1937 р. відбула я організаційні 
збори в Пітсбургу у від. 396, а на 21. листопада такі 

гато справ. В дискусії забирали голос майже всі 
урядники з 26. відділів, які були заступлені на збо
рах. По тих зборах праця по відділах поступає ба
гато краще. 

З нагоди, що 29. вересня мала я говорити на 
ювилею Союзу Українок в Акрон, О., я уважала за 
відповідне скликати також і Союзові збори, тимбіп-

що майже всі жінки, шо належать там до Союзу 
є членами У. II. Союзу, як це мені писали 

урядниці. На тих зборах було поважне число Сою-
зовців. а також урядники з двох відділів. Я сказала 
коротку промову, а опісля було багато цікавих за
питів і дуже оживлена дискусія. 

На 6. жовтня припоручено мені поїхати до Клів
ленду, щоб виголосити' там ювилейний реферат в 
30-літню річницю оснування найбільшого жіночою 
відділу У. 11. Союзу. Жіноцтво з того відділу зас.ту-
гує на признання, бо невтомно працює, щоби вдер
жати першенство між усіми жіночими відділами Со
юзу. 

10. і 17. жовтня мала я судову справу, котру по
лагоджено в користь У. Н. Союзу. 

Крім згаданої тут праці, нераз приходило да мене 
чимало поодиноких членів і урядників з ріжними 
справами і ці всі справи я старалась полагоджувати 
так, як вимагає добро організації. Я також листува
лась часто з відділовими урядниками та з голов. 
канцелярією. 

Ось таке є моє 4 літне звідомлення про ту Со-
юзову працю, яку я провадила. Упродовж тих 4 ро-. 
ків оснуванр в Пітсбурщині 6 нових молодечих від
ділів, з яких 4 злучились опісля зі старшими піл ті
лами. Також злучилось два відділи в Мікізракс, а це: 
166 з 91. Молодечий відділ 166 існував вже більше 
як 7 літ, однак рішив таки злучитись зі старшими, 
бо, як говорили ці молоді члени, ТО ВЛУЧНОСТІ! сії іа. 
Цей злучений відділ має вже двох молодих делега
тів на цій конвенції. 

Крім праці в У. Н. Союзі я таксамо трудилась 
і на народній ниві. Говорила в ріжних місцевостях 
на святах О. Басарабової, Лесі Українки, юви.і'іо 
Ольги Кобнлянської та на протестаційних вічах. 

Завваги з моїх поїздок є такі, що ще треба ба
гато працювати між жіноцтвом, щоб воно стало ;ік-
тивним на рівні з чоловіками. Велике занедбання під 
тим оглядом є головно по менших місцевостях, де 
пераз можна ще почути від чоловіків, що місце жін
ки є тільки в дома. Таке наставлецня є власне пере-, 
шкодою в зрушенні жіноцтва дб активнішої Союз'о-

тигтіт^г-в-тлтл?ттт~т^^ *? ; *Ф1***ІШ&ШШїшіш*шь 

юз\ зо звітом про мою чотиролітиу працю як за-} " І е , '! 
стінниці гол. предсідника і члена екзекутиви. Що | Х^Ра. ,"?.'І , fc 

я ідаю звіт не тільки як заступниця предсідника, але 
також як член екзекутиви, то це свого роду перело
мом подія в історії нашої організації. Бо до минулої 
конвенції, жінки не було при кермі У. Н. Союзу, аж 
до.'нрва делегати Вашингтонської Конвенції пішли 
з духом часу і покликали також одну жінку в члени 
екзекутиви. Я на тім місци хіба заявлю, що я є горда, 
що мене наділено такою честю'і складаю за те щиру 
подяку делегатам. 19. конвенції. 

Делегати 19. конвенції, вибираючи жінку до екзе
кутиви, дали тим доказ, що вони ставлять працю 
жінки на рівні з працею чоловіків. Цю справу розуміє 
тепер у такий спосіб кожний культурний нарід. Він 
признає жінці рівність не тільки її приватнім, але 
так>ж і в суспільно-громадськім житті. Жінка заби
рає видне місце на всіх Ділянках .людського поступу 
та тішиться рівними правами майже в кожнім народі. 
Бо тільки народи, що стоять на низькім уровенні 
культури, не признають жінці належних прав. Знов 
кожний культурний нарід прийшов уже- давно до 
переконання, що тільки праця побудована на спільних 
зусиллях чоловіків і жінок може принести якнай
більше успіху для загального добра нації. 

Мій звіт, як члена екзекутиви. такий: 15. липня 
19ЧГ р. пок,ликано мене до головної канцелярії на! 
.перші збори екзекутиви, а другі такі'збори відбулись; 
16. жовтня того самого року. В 1938 р. відбули ми 4 
екзекутивні засідання, а саме: 18. червня, 13. серпня, 
22. жовтня і 24 грудня. 

В 1939 р. було 3 засідань, а то: 27. травня, 25. 
липня і 9. грудня, а в 1940 р. лише 2, а саме: 8. черв
ня і 7. грудня. 

Протокол з кожного екзекутивного засідання 
був поміщений завжди на час в нашому часописі. 
Крім того, в предложених тут конвенційних звідом-
ле'ннях гол. предсідника і гол* секретарів є подані 
обширні і подрібні інформації з цілої діяльности 
нашої організації, а тому нема потреби мені ще раз 
вичнеляти довгі ряди чисел, чи ще раз ловторяти 
jciODbo моргеджів, бондів, та інших фінансових тран-
с а кШП ТЯ-”я И іґТЄ~Т0тту~ТіГд-Ч є р кну 

ня до У. Н. СОЮЗУ. ТОМУ вимагалося від спортових.. . 
дружин, щоб.всжи'вистуїїали під іменем У. Н: Союзу І самі збори у. від. І в Карнеп, Па 
і лучнлися в „Лігу \V, Ц. Союзу". (U.N.A. BASEBALL! 
LEAGUE. U.N.A. BASKETBALL LEAGUE)" КрІМ грошевої 110-j 
мочі, дружинам роздавано Союзові спортові відзна
ки", щоб вони носили ці відзнаки на спортових одно-і 
строях в змаганнях, а побіДним дружинам уділювано j 
ше окремі нагороди. В ..Свободі" і в „Юкрейнієн Вік- j 
лі" помішувано висліди змагань. 

Союзова молодь, у початках, не" приняла спор- j 
тової акції з таким одушевленням, якого ми надія-1 

Я завважала, що ті місцевости, які мають сві
доме, зорганізоване жіноцтво, багато краще розви
ваються, які ті, в котрих жінки нічим не цікавляться. 
Де є свідоме й зорганізоване жіноцтво, то там і на
ша молодь свідоміша і краще зорганізована. Бо сні-

Ідома мама не запише своєї дитини до чужої брга-
I нізації, але возьме п там, де вона сама належить. lib 
' так воно є, що яка мама, такі діти, які члениці Со
юзу, такий Союз, яка жінка, така нація. 

.Марія Малєвич, заст. гол. предсідника. 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО РЕКОРДОВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ДМИТРА ГАЛИЧИНА, 

за час віл І. січня 1937 року до 31. грудня 1940 року. 
Основні цілії, для яких був зорганізований У. Н. 

Союз, остають незмінними вже 47 років. Бо й в са
мих початках оснування, і впродовж 47 років існу
вання, і сьогодні його цілії все одні й ті самі. Ті 
основні ціли, це: життєве обезпечення, матеріяльші 
й моральна поміч, та вірна служба своїм членам, 
американським українцям, Америці й Україні. 1 як 
ті ціли вставали завжди незмінними так за те зо-
внішна структура організації, спосіб ведення та пли
ни, на яких ця структура була побудована, підлягали 

щся. ' На поклик у справі організування спортових {І іа.> шоо залагодити справу виплати^посмертного по ( постійно ріжним змінам. Ці зміни'відбувались щодо 
938 року, ВИЛИНУЛО, лиш 23 запитів, члениці від. 91. На 20. лютого відбула я організа- Способу плачений вкладок, щодо впроваджування 

єну поміч j цінні збори в Арнолд, Па., у від. 296. На тих зборах j р і ж н И Х " р о д і в обезпечення. щодо будови резерви. 
іі вдалось тоді осну- і щ о д о способу адміністрування, щодо ріжних член 
ня вислала мене гол. 

молоді вже зорґа- {канцелярія розглянути справу суспензії одної родини 

На приіюручення гол. канцелярії, на 12. грудня, 
полагодила я справу члена 161 від. в Ембрідж, Па. 

На 27. грудня запросив мене уряд 24 від. на свої 
річні збори, щоб розглянути їх урядування та за
охотити молодіж до Союзової праці. 

На 30. січня 1938 р. була я запрошена на ювилей 
264 від., де виголосила реферат до молодіжи. і ;де тоді 
вписалось 10 нових членів до відділу. На 4. лютого 
я їздила разом з гол..секр.Таднчином до Мікізракс, 

дружин весною IVI.}» року. 
Таких, шо гіринялн умови і одера лн гроні 
в першому році, було 15 бейсболових дружин. При-1 було багато молоді, так, щ о мен 
чиною такого малого числа дружин було головно те. 1 вати молодечий відділ. 27. березі 
шо ми застали частину 

Щ 
активної нізовану в товариствах українських і неукраїнських, 

шо не лиш занималися спортом, але й відповідали 
культурним і товариським вимогам молоді. 

Щоб морально піддержати новостворені спортові 
дружини і не розбивати дружби між членами і не-
Членами, дано в першому році дозвіл на приннмання 
і не-членів в склад спортових дружині Одначе це по
казалося шкідливим навіть для інтересів самих спор
тових дружин і цей и.ійн закинено. Від початку 1939 
року до спортових дружин ііриннмається лиш членів 
У. 11. Союзу. 

Спортова. акція розвивалася ступнево і кожного 
року захоплювала більше членів. До бейсбол і бескет-
бол додано минулого року круглі (бовлінґ), шо по
казалося найбільше популярним. 

Спортова акція представляється в числах там< 
Бейсбол в першому ропі було їй дружин з 252 

в другому році 22 дружині з 365 членами; 
л 

V. 

в 24 від. Я полагодила цю справу так. що ціла родина j ріжні стейтн 
3 7-мох членів вернулася назад до Союзу. 

10.. квітня мала я в Ембридж організаційні збори 
4 відділів, то є: 276. 161, 120 і 34. Такі самі збори 
відділів 56, 212 і 77 відбула я на 15, травня у Гві.іІнг. 
В. Вв. На 3. червня їздила я до Ембрідж, щоб пола
годити справу оцінки на відділовім домі, на котрий 
У. Н. Союз давав тоді моргедж. 

Також я їздила в подібній справі на 26. червня до 
Арнолд, Па. Ця громада старалась також дістати мор
гедж на народний дім в У. Н. Союзі. 

На 20. вересня припоручено мені розглянути су-
спензу членів у відділах 264 і 96. Я поїхала на місце, 
перейшлась зо секретаркою 264. від. по хатах і ді
стала всіх суспендованих членів зііова до ВІДДІЛУ. 
Таксамо поступила я у від. 96. 

На 6. листопада запросила я гол. фінансового се-
Р. Слободяна на 50-літній ювилей від. 53. 

ріжних 
ськнх привілеїв, а вкінці також і з приводу щораз 
то нових асекураційннх законів, які впроваджували 

б оду і 
можна 

др> 
іівочих дружин 

незалежність, ЯКУ звели перші американці, і t» дру 
порівняти з боротьбою за незалежність, ідо з 2 

її веде тепер український нарід. . „ і т . 
Вони заявили, що ліддержуть стремління україн-

а,кого народу в напрямку відзнекання його свобід.. . Союзовій Орхестрі і опі 
по. демократично, держави на територіях . н а J W „SaSS* ". 94 в Гамтрамк. Міш.. вечірній країн 
ЖИВУТЬ українці в переважаючій б.льп.ости. Вони | кою..ні.ддuj. п і д О П І К О К ) н ' д л і ' у (- : і у ф о р ' д С і і ^ $ 

У. Н. СОЮЗУ іі Вілке-Берри, Па 
СВІТ 

кретаря 
Цей відділ є ОДИН з тих сімох, ЩО основували У. Н 
Союз в 1894 р. Я сказала вступне слово, переповіла 
історію відділу, та провадила цілою програмою. Го
ловний реферат виголосив п. Слободян. 

Приїзд п. Слободяна я використала також для 
інших організаційних справ. На 5. листопада ми їздн-

реба додати й це. що ми не форсували справи сиор-!лн до Аліквіпа, Па., оглядати дім 120 від., на котрий 
у, але піддержували спортову акцію на місцях там. то дім цей відділ старався дістати моргедж. Вечором 

іде молодь сама виказувала охоту до спорту. 

одна з головних засад світа, яка ніколи 

Вашингтоні 
родів, бо це 
її.- іаТине. З . 

Конгрес американських українців у 
приніс мам з політичного і* культурного, боку 
славу. Конгресові резолюції пригадуватимуть 
т\ велику хвилю, ко соли ми всі стали разом, в обороні 
vKpji. iBii. А Свято Української Пісні, що 
ідбЧлось тоді під проводом проф. О. Кошнця, скі>і- нів хісна не було, 00 f */ 

ській школі під 
і мужеському хорові л. п. цоюзу в і-илкс-ьерр.и. 

Коли мова про і?ористи, які принесла спортова 
акція, то мимоволі підсувається запит, скільки но
вих членів приєднала ця спортова акція. На цей за
пит неможливо дати відповіді!, бо ми не організу
вали нових членів спеціяльир для спорту. Вправді 
були випадки, де втягано нових членів на те. 'щоб 
вони піали бейсбол або бескетбол, але з таких чле-

ири першій невдачі в JM.Uan-

добру 

того дня відбули ми організаційні збори в і-.морндж 
Па. На тих зборах було заступлених 4 відділи. Того 
самого дня ми відвідали вже пізно вечером мо.то-

6 
ми відвідали вже пізно 

дечий відділ в Мікізракс. Па. В неділю рано, 
стопада,.були ми на панахиді по померлих членах 53. 
від. а перед ювилейним концертом ми відбули *це 
загальні збори всіх дооколичних відділів. На тих 
зборах було заступлених 26 відділів. 

На 5." грудня їздила я до 91 від. в справі мор-
геджу. \ 

В 1939 p.. я разом з організатором п. Загаєви-; 
чом відвідала такі громади: 8 січня, Пітсбург, де було 

:нтованнх 17 відділів; 22. січня, Арнолд, Па.; і репрезеї 

Коли брати під увагу ці ріжні зміни, то в розвою 
Н. Союзу ми знайдемо досі три головні періоди. 

Перший початковий період записаний в історії 
нашої організації шуканням ріжних пробних спосо
бів щодо запровадження властивого обезпечення, що
до' усталення висоти вкладок та виплати суми обез
печення. Цей період тревав 20 років, а саме, від 1894 
до 1914 року. 

З минулою 19-тою конвенцією, яка відбулася в 
1937 році, ми закінчили другий дуже важний період 
в історії існування У. Н. Союзу, період, який знова 
иеретревав вище 20, років. Цей період, хоч був опер
тий ще на застарілих і немрдерних асекураційних о-
сновах, то все таки він у своїм часі відограв значну 
ролю в розвитку У. Н. Союзу. Почався цей період 
відповідною реформою в 1914 році, коли то членів 
переведено з розметової системи на систему нла-
чейня вкладок після віку вступу. І хоч ця реформа 
не відповідала ше вимогам модерного життєвого 
обезпечення, то все таки вона влила нове життя в 
існування У. Н. Союзу, створивши підставу До бу
дови його властивої фінансової сили. 

Та часи змінялись. Кожна ділянка нашого аме
риканського життя перетворювалась, змагала до по
ступу, пристосовувалась до змінених обставин та 
вимог часу. Тесаме діялось і на полі обезпечення. Но
ві житгєві потреби ставили що раз то нові вимоги 
до обезпечення. І так з минулою конвенцією ми 

V.!,* покінчили зовсім зо старим родом обезпечення, пе
реписавши майже всіх членів до нового роду обез
печення. У такий спосіб ми почали від минулої кон
венції вже новий третій період в істнуванні У. 11. 
Союзу, період, який зірвав з тим усім, ."шо було пе-
рестаріле, нестале, а задержавши тільки здорові ча
стини з давних підвалин, почав розбудовувати т 
них нове модерне обезпечення з новими методами 
та новими привілеями. 

(Дальше буде} _j 

• • . 


